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A miniszteri 
Oklevéllel díjazott 

Dézsy Yvett 
és Tuszon Bence 

országgyűlési 
képviselő

Örülök annak, hogy a dunakeszi Radnóti Gimnázium diákjai már felújított 
iskola falai közé térhetnek vissza – mondta lapunknak Tuzson Bence

SZERETNÉNK ELÉRNI, HOGY A 
BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK, AZ ERKÖL-
CSI ELISMERTSÉGÜK MELLETT AZ 
ANYAGI MEGBECSÜLTSÉGÜKBEN 
IS ÉREZZÉK, HOGY MENNYIRE FON-
TOS MUNKÁT VÉGEZNEK, HISZEN 
MELLETTÜK TUDHATJUK BIZTON-
SÁGBAN A GYERMEKEINKET, AMÍG 
MI DOLGOZNI MEGYÜNK – MOND-
TA EL A LAPUNKNAK ADOTT NYI-
LATKOZATÁBAN TUZSON BENCE, 
TÉRSÉGÜNK ORSZÁGGYŰLÉSI KÉP-
VISELŐJE, AKI HANGSÚLYOZTA AZT 
IS, HOGY ÉVRŐL ÉVRE NÖVEKSZIK 
A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK FIZETÉSE, 
AZ IDÉN PEDIG A KORMÁNY BEVE-
ZETTE A  KISGYERMEKNEVELŐK 
SZÁMÁRA A HELYETTESÍTÉSI DÍJAT 
IS, AMI VALÓDI SEGÍTSÉGET ÉS EL-
ISMERÉST JELENT AZOKNAK, AKIK 
KETTŐ HELYETT ÁLLNAK HELYT A 
HIVATÁSUKBAN.

Öröm és megtiszteltetés volt 
számomra, hogy nemrég 
én adhattam át Dézsi Yvett 

táncpedagógusnak azt a miniszteri 
elismerést, amelyet a tánc világnap-
ja alkalmából kapott meg – mond-
ta el a lapunknak adott nyilatko-
zatában Tuzson Bence, a Pest me-
gyei 5-ös számú választókerület or-
szággyűlési képviselője, aki felhívta 
a figyelmet arra is, hogy a díjazott 
immár több mint tíz esztendeje a 
GDSE táncszakosztályának vezető-
je, s egyébként is ezer szállal kötő-
dik Dunakeszihez. Munkája elisme-
réseként ezúton is köszönöm Dézsi 
Yvettnek, hogy időt és energiát nem 
kímélve dolgozik azon, hogy egész-
séges életre, a sport és a tánc szere-
tetére nevelje a gyermekeinket – tet-
te hozzá a politikus, aki kitért arra 
is, hogy mivel hazánkban már több 
mint négymillió ember kapta meg a 
koronavírus elleni védőoltást, nincs 
már messze az az idő sem, amikor 
újra élőben csodálhatjuk majd a tán-
cosok lenyűgöző előadását.

Térségünk országgyűlési képvi-
selője városunk alpolgármesterével, 
Erdész Zoltánnal közösen tartott te-
repszemlélt a dunakeszi Radnóti 

Gimnáziumnál, ahol – mint megál-
lapíthatták – jól halad az épület ener-
getikai felújítása. Örülök, hogy a diá-
kok a már megújult iskola falai közé 
térhetnek vissza – mondta lapunk-
nak Tuzson Bence –, hiszen ez is egy 
olyan előremutató eredmény, amely 
erőt és biztatást adhat ahhoz, hogy 
tovább dolgozzunk az iskolafejlesz-
tésekért, nekem ugyanis régi meg-
győződésem, hogy a jövőt építi az, 
aki iskolákat épít, és ezt mindig is ki-
emelt fontossággal tartottam szem 
előtt a képviselői munkámban.

Mindennek szellemében nagy 
örömmel tölt el, hogy nekem sze-
mély szerint is részem lehet abban, 
hogy a választókerületem több te-
lepülésén is folyamatosak az isko-
lafejlesztések – folytatta a politi-
kus, aki a Radnóti Gimnázium mel-
lett a Csömörön épülő új, tizenhat 
osztályos, valamint a veresegyhá-
zi, ugyancsak új, huszonnégy tan-
termes iskolát említette példaként. 
Mint mondta, tankerületünk lét-
száma az egyik legnagyobb az or-
szágban: jó, hogy ennyi fiatal töl-
ti meg élettel a körzetet, de ez egy-
ben felelősséget is jelent a számunk-
ra, hiszen a tanuláshoz megfelelő 

körülményekre van szükség. Ezért 
is nagyon örülök annak, hogy nem-
rég megjelent a kormányhatározat a 
két új iskola építéséről – mondta Tu-
zson Bence.

Dunakeszi egyébként remek pél-
dája annak is, hogy az oktatási in-
tézményeket hogyan lehet megfe-
lelő módon, professzionális hozzá-
állással é elhivatott munkával élet-
tel megtölteni: jól látszik ez abból is, 
hogy Tóth-Gréczy Korinna kapta vá-
rosunkban az idén Az év kisgyermek 
nevelője elismerést – értékelte a kép-
viselő. Fontos tudatosítanunk az em-
berekben, hogy a bölcsődei dolgozók 
azok, akik mellett mindennap sze-
retetteljes légkörben és biztonság-
ban vannak kisgyermekeink, amíg 
mi munkába megyünk, immár öt-
gyermekes édesapaként alapos ta-
pasztalataim vannak ezzel kapcso-
latban, így hát nagyon jól tudom azt 
is, hogy ezért a szeretetért és bizton-
ságért nem lehetünk eléggé hálásak – 
fogalmazott a lapunknak adott nyi-
latkozatában térségünk országgyű-
lési képviselője.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

„Ezért a szeretetért és biztonságért 
nem lehetünk eléggé hálásak”
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Bölcsődék napja:

Szabóné Ónodi 
Valéria, 
Dióssi Csaba, 
Tóth-Gréczy 
Korinna 
és Tuzson Bence 
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Tóth-Gréczy Korinna vehette át 
„Az év kisgyermek nevelője” elismerést
A NAPSUGÁR BÖLCSŐDÉBEN REN-
DEZETT ÜNNEPSÉGEN DIÓSSI CSA-
BA POLGÁRMESTER BEVEZETŐ 
GONDOLATAIBAN A 19. SZÁZAD ÉV-
TIZEDEINEK GAZDASÁGÁRÓL, A NA-
GYIPARI TERMELÉS FEJLŐDÉSÉVEL 
EGYÜTT MEGJELENŐ MUNKAERŐ-
KERESLETRŐL, A NŐK MUNKÁBA 
ÁLLÁSÁVAL PÁRHUZAMOSAN MEG-
MUTATKOZÓ GYERMEK ELHELYEZÉ-
SI GONDOKRÓL BESZÉLT, AMELYRE 
VÁLASZKÉNT A VILÁGON ELSŐKÉNT, 
1844-BEN PÁRIZSBAN MEGNYITOT-
TÁK AZ ELSŐ BÖLCSŐDÉT. 

- Pár év múlva már közel 400 hason-
ló intézmény működött világszerte – 
ismertette a történelmi tényt a pol-
gármester. 

Dióssi Csaba felidézte a magyar-
országi bölcsőde 1852. április 21-i 
megnyitásának előzményeit, a szer-
vezőmunkában kitüntetett szerepet 
magára vállaló Brunszvik Júlia sze-
mélyiségét, és korszakalkotó tevé-
kenységét. 

Majd arról beszélt, hogy a város az-
zal is kifejezi tiszteletét az óvodaala-
pító Brunszvik Teréz és a bölcsőde-
alapító unokahúga, Brunszvik Júlia 
emléke előtt, hogy az Alagligetben 
lévő bölcsődéhez és óvodához veze-
tő utca neve Brunszvik. 

- Napjainkban nagyobb igény van 
a bölcsődékre, mint egykoron, ezért 
csak az elmúlt tíz évben két bölcső-
dét építettünk a városban. A harma-
dik bölcsőde építésére már benyúj-
tottuk a pályázatunkat. Nem kisebb 
célt tűztünk ki, mint azt, hogy min-
den dunakeszi bölcsődés korú gyer-
meknek ne csak helye legyen az in-
tézményben, hanem minden szolgál-
tatást és nevelést ugyanolyan magas 
színvonalon megkapjon, mint itt, a 
Napsugár Bölcsődében, amelyet két 
éve avattunk fel – hangsúlyozta a 
polgármester, aki kiemelte: nemcsak 
a fejlesztésekre, az intézmények épü-
leteinek színvonalára, hanem az itt 
dolgozó kollektívára is nagyon büsz-
kék lehetnek. 

Dióssi Csaba köszönetet mondott 
a dolgozók elmúlt évi tevékenységé-
ért, külön kiemelve, hogy szakmai, 
pedagógiai tevékenységük mellett a 
koronavírus-járvány elleni védeke-
zésből is jelesre vizsgáztak. Elisme-

réssel szólt Szabóné Ónodi Valéria, 
a Dunakeszi Óvodai és Humánszol-
gáltató Központ és Könyvtár veze-
tőjének irányító, szervező tevékeny-
ségéről is, aki mögé egy emberként 
sorakoztak fel a bölcsődei és óvodai 
dolgozók. 

- Önöknek nem csak a korlátozá-
sokat kellett elviselniük, de helyt kel-
lett állni a munka frontján is. Köszö-
nöm önöknek a megszokott magas 
színvonalú tevékenységüket, és a ve-
szélyhelyzetben tanúsított együtt-
működésüket, az oltások szervezé-
sében nyújtott teljesítményüket – 
mondta elismeréssel a hangjában.     

Az ünnepségen a város országgyű-
lési képviselője, dr. Tuzson Bence öt-
gyermekes édesapaként is méltatta a 
bölcsődei dolgozók mindennapos ál-
dozatos tevékenységét. 

A bölcsődei dolgozók azok, akik-
kel minden nap szeretetteljes lég-
körben és biztonságban vannak kis-
gyermekeink, mialatt mi dolgo-
zunk. Ezért a szeretetért és bizton-
ságért nem lehetünk eléggé hálásak 
– mondta, aki szerint ezt a tevékeny-
séget hivatástudat nélkül nem lehet 
jól végezni.

„Az év kisgyermek nevelője” elis-
merést idén Tóth-Gréczy Korinna ve-
hette át, akinek tevékenységét Szabó-
né Ónodi Valéria méltatta.

Tóth-Gréczy Korina 2018 szep-
tembere óta dolgozik Dunakeszin, 
munkáját a Fóti úti bölcsődében 
kezdte, majd 2019 augusztusában 

vállalta, hogy tapasztalatával segíti a 
Napsugár Bölcsőde elindítását.

„A Napsugár Bölcsőde megnyitá-
sa óta csoportvezető kisgyermekne-
velőként irányítja az egyik gondozási 
egység szakmai tevékenységét, ezen 
kívül bölcsődevezető-helyettesként 
is számíthatok lelkiismeretes mun-
kájára.

Korinna aktívan segíti a magas 
színvonalú szakmai munka megala-
pozását az újonnan érkező kisgyer-
meknevelők esetében, pályakezdő 
társával megismertette hivatásunk 
szépségét és kihívásait, megszeret-
tette a pedagógus pályát. Tapasztala-
ta, valamint nyugodt, konfliktuske-
rülő személyisége révén kollégái ké-
rik és elfogadják véleményét, javas-
latait. 

Nagyfokú empátiáról tett tanúbi-
zonyságot, a gyerekekről egyéni igé-
nyeik figyelembevételével gondosko-
dik, rendszeresen konzultál a gyógy-
pedagógussal, hiteles informáci-
ókkal segíti a szülőket, támogatja a 
családokat. A szülők minden esetben 
bizalommal fordulnak hozzá, gyer-
mekük fejlődésével és nevelésével 
kapcsolatban tanácsát kérik és elfo-
gadják” – hangzott el többek között.

A város által adományozott okle-
velet Dióssi Csaba polgármester adta 
át Tóth-Gréczy Korinnának, akit 
Tuzson Bence virággal köszöntött a 
jeles alkalomból.

(Vetési)
Fotó: KesziPress
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Dr. Vecserkáné Józsa Zita Láda Ottilia

Rendhagyó ballagás a Radnótiban - 2021
EZ A BALLAGÁS TÖBB OKBÓL IS RENDHAGYÓ VOLT. ELŐSZÖR IS, MERT – A TAVALYIHOZ HASONLÓAN – HAGYOMÁNYOS KÖRÜLMÉNYEK 
KÖZÖTT NEM LEHETETT MEGTARTANI, PEDIG A LEGFONTOSABB HAGYOMÁNYAINK KÖZÉ TARTOZIK AZ ALSÓBB ÉVFOLYAMOK ÁLTAL 
FELDÍSZÍTETT ÉPÜLETBEN ÉS TANTERMEKBEN, A PADOKBAN ÜNNEPLŐBEN ÜLŐ ISKOLATÁRSAK KÖZÖTT KÖRBEJÁRVA BÚCSÚT VEN-
NI AZ ALMA MATERTŐL. VÁROSI ESEMÉNY SZOKOTT LENNI A BALLAGÁS, AMELY MOST A SZALAGAVATÓVAL EGYÜTT ELMARADT. A 
CSALÁDTAGOK, BARÁTOK, ISMERŐSÖK ELŐTT VETTÉK VOLNA ÁT A KÜLÖNBÖZŐ ELISMERÉSEKET A DÍJAZOTTAK, TÖBBÉVES KITARTÓ 
MUNKÁJUK ELISMERÉSEKÉPPEN. EBBEN A TANÉVBEN A BALLAGÁS ALKALMÁBÓL EGY VIDEÓ-ÖSSZEÁLLÍTÁS KÉSZÜLT, A TELEKESZI TV 
MEGVALÓSÍTÁSÁBAN.

Sajnos 2020-ban sem volt 
ballagás és így az ünne-
pélyes díj átadás is elma-

radt, ezért idén két pedagó-
gus, dr. Vecserkáné Józsa Zita 
és Láda Ottilia vehette át a Ta-
nári Radnódi-díjat, melynek fő 
támogatója Dióssi Csaba pol-
gármester.  

Tanári Radnóti-díj: 
Dr. Vecserkáné Józsa Zita
Dr. Vecserkáné Józsa Zita 

kezdő tanárként került a Rad-
nóti Miklós Gimnáziumba 
1995-ben. Egyetemi tanulmá-
nyait a pécsi tudományegye-
tem biológia-angol szakán fe-
jezte be kiváló minősítéssel. 
Pályafutását rendkívüli lelke-
sedéssel és lendülettel kezdte, 
mely a mai napig kitart. Kez-
detek óta mindkét szakját ma-
gas színvonalon tanítja. Tel-
jes pedagógus pályafutását a 
folyamatos szakmai fejlődés, 
a tehetséges diákok képzésé-
ben való elkötelezettség jellem-
zi. Tanári munkájában elhiva-
tott, igényes és alapos. Évek óta 
sikeresen vezeti az angol nyel-
vi munkaközösséget. Vezető-
ként is azt tapasztaltuk, hogy 
Zita tevékenysége jelentősen 
hozzájárult tehetséggondo-
zó munkánk eredményességé-
hez. Szakmai sikereit jól mu-
tatja, hogy számos tanítványa 
sikeresen felvételizik az egye-

temekre biológiából, rendsze-
resen jutnak be az angol és bi-
ológia OKTV 2. fordulójába, 
tesznek közép- vagy felsőfokú 
nyelvvizsgát. Diákjai sikeresen 
szerepeltek a Bolyai Természet-
tudományi Csapatversenyben.

Osztályfőnöki tevékenységé-
ben is példamutató, a szülőkkel 
kiépített kapcsolata együttmű-
ködésre törekvő, konfliktus-
mentes. Jelenleg a 9.a osztály-
főnöke. 

Az elmúlt években a jóté-
konysági bál főszervezői fel-
adatát vállalta, és irányítot-
ta a programot határtalan 
lelkesedéssel. Munkatársai-
val együttműködő, rendkívül 
rugalmas és türelmes. Veze-
tői munkájában megbízható, 
pontos, diákjainkért és kollé-
gáiért odaadó munkát végez. 
Egyéniségének pozitív kisu-
gárzása, segítőkészsége, vidám 
alaptermészete a nehéz idők-
ben összetartó ereje közössé-
günknek.

Személyében iskolánk kö-
zépgenerációjának egyik rend-
kívül tehetséges, kiváló szak-
mai munkát végző, példamu-
tató pedagógusegyénisége kap 
Radnóti-díjat, akit méltán ál-
líthatunk azok közé a kollégá-
ink közé, akik jelentős hatást 
gyakoroltak közösségünk fej-
lődésére.

Nyiri István
intézményvezető

Tanári Radnóti-díj: 
Láda Ottilia

Láda Ottilia 1980 óta dolgo-
zik a magyar közoktatásban. 
1980-ban a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Főiskolán szerzett 
hegedűtanári diplomát, majd 
Miskolcon helyezkedett el a 6. 
sz. Ének-Zenei Általános Is-
kolában. Közben tagja volt a 
Miskolci Szimfonikus Zene-
karnak is. 

2002-ben szerzett angol 

szakos nyelvtanári diplomát 
az ELTE Bölcsészettudomá-
nyi Karán. 2004-ben került 
a Dunakeszi Radnóti Mik-
lós Gimnáziumba, Az isko-
lában kimagasló eredménye-
ket ért el az angol nyelv ok-
tatása területén. Diákjai a kö-
zép- és emelt szintű érettségi 
vizsgákon kiválóan teljesíte-
nek. Folyamatosan ösztönzi, 
motiválja diákjait a nyelvta-
nulásra. Kimagasló módszer-
tani tudásának köszönhetően 
minden diákja közép- vagy 
felsőfokú nyelvvizsgát szerez 
tanulmányai végére. 

Az iskolai feladatok ellátá-
sában a középiskolai korosz-
tály tanításából veszi ki a ré-
szét. Minden évben a nyelvi 
előkészítő évfolyam haladó an-
gol angolcsoportjait bízzuk rá 
szakmai felkészültségének el-
ismeréséül. Diákjai szeretik és 
tisztelik, elismerik munkáját, 
együttműködnek a közös célok 
elérésének érdekében. Kollégái 
is elismerik szakmai tudását.  
Munkájukat folyamatosan se-
gíti, támogatja. Mentortanár-
ként számos egyetemi hallga-
tónak, gyakornoknak nyújtott 
kiemelkedő támogatást.

Ottilia osztályfőnöki tevé-
kenységet is vállalt, melyet 
mély odaadással és szeretet-
tel végzett. Különleges empa-
tikus képességeinek köszönhe-
tően ezt a feladatot is kiválóan 
teljesítette. Tanár kollégáinak 
mindig szívesen segít, baráti 
viszonyt ápol munkatársaival. 

Kolléganőnk a tanév végén 
nyugállományba vonul, mun-
kájával kiérdemelte a Radnó-
ti-díjat.

Nyiri István 
intézményvezető

Tanulói Radnóti-díj:
Bán Balázs 12.a
Szmolár Attila Botond 12.b
Badruddin Dániel Kiron 12.c
Hudra Eszter 12.d

Tóth Máté 12.d
Kosz Julianna 12.a

Dióssi Csaba Polgármesteri 
Elismerést adott át azoknak a 
tanulóknak, akiknek tanulmá-
nyaik alatt mindvégig kitűnő 
volt a bizonyítványuk:
Badruddin Dániel Kiron 12.c
Budavári Júlia 12.c
Szmolár Attila Botond 12.b
Lázár Kitti 12.d
Lendvai Noémi 12.d
Tóth Barbara 12.d

Rotary pályázati díj:
I. fokozat: Tóth Máté 12.d
II. fokozat: Pőcze Kinga 12.a

Lenau-díj:
Sótonyi Lili 12.d
Kiss Hanga 12.b
Horváth Ádám 12.b
Peredi Luca 12.c

Sportdíjak:
Az év jó tanuló – jó sportolója: 
Takács Viktória 12.d
Az év amatőr sportolója: Kosz 
Julianna 12.a
Az év sportolója: Lázár Kitti 
(12.d) és Lendvai Noémi (12.d)

A ballagó osztályok osztály-
főnökei: Lajtai Mariann, Hor-
váth Henrietta, Kozma Éva, 
Sitery Beáta

(B. Szentmártoni)
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Pataki Dorinánál csak a kézdivásárhelyi 
és a beregszászi szónok volt jobb 

egész Kárpát-medencében

Radnótis diák nyerte az Eötvös 
szónokversenyt az anyaországban
A DUNAKESZI RADNÓTI MIKLÓS 
GIMNÁZIUM TIZEDIKES TANULÓJA, 
PATAKI DORINA AZ EÖTVÖS JÓZSEF 
KÖZÉPISKOLAI SZÓNOKVERSENY 
KÁRPÁT-MEDENCEI DÖNTŐJÉBEN 3. 
HELYEZÉST ÉRT EL. AZ ANYAORSZÁG-
BAN Ő VOLT A LEGJOBB. EBBEN A TAN-
ÉVBEN A VERSENY MINDHÁROM FOR-
DULÓJÁT ONLINE RENDEZTÉK MEG. 
AZ EGYES FORDULÓKBAN MEGADOTT 
TÉMÁBAN KELLETT EGY BESZÉDET 
ÖSSZEÁLLÍTANI 30 PERC ALATT, MAJD 
EZT SZABADON ELŐADVA VIDEÓRA 
RÖGZÍTVE BEKÜLDENI. A KÖVETKE-
ZŐKBEN DORINA MESÉL A VERSENY-
NYEL KAPCSOLATOS ÉLMÉNYEIRŐL.

- Mikor először jelezték a tanáraim, hogy van lehetőség in-
dulni egy szónokversenyen, nem volt teljesen világos, hogy 
mit jelent ez a verseny, hogy pontosan mit is kell csinálni, 
ennek ellenére úgy gondoltam, miért ne induljak el. Szere-
tek érvelni, beszélgetni, kifejteni a véleményem, úgy tűnt, 
nekem való a verseny témája. A felkészülés során eleinte 
nem is voltam túl magabiztos, hiszen szinte teljesen isme-
retlen volt számomra egy ilyen típusú verseny, a retoriká-
val együtt, mert tizedik osztályban még nem tanulunk róla.

Az első, iskolai forduló után úgy éreztem, esélytelen a to-
vábbjutás, rosszul sikerült a beszédem, mégis egy osz-
tálytársamat és engem választottak. 

- Ezután már többet is készültünk, valamint 
könnyebb is volt a készülés, mert csak két diák-
kal kellett foglalkoznia a felkészítő tanárnak. 
Átvettük a retorika alapjait, valamint videó-
kat elemeztünk, többek között a tavalyi do-
bogósokét is, így még egy-egy idei vetélytár-
sam videójából is tanulhattam. Ez egyálta-
lán nem egy formális, „magolós” folyamat 
volt, inkább beszélgetés, például, hogy 
kinek mi tetszett az adott beszéd-
ben. Tanultunk hasznos retorikai 
módszereket és szempontokat, de 
a hangsúly nem a betanuláson, ha-
nem a sajátosságon és a természe-
tességen volt, legalábbis számom-
ra biztosan. A második fordulóban 
a témával szerintem hatalmas sze-
rencsém volt, mert könnyű volt ösz-
szeállítani róla egy jó gondolatme-
netet, így több időt fordíthattam ma-
gára a technikára és az előadásmód-
ra. Ezután elég magabiztos is voltam, 
sőt, máig úgy érzem, sokkal jobban sikerült, mint a dön-
tőben készült beszéd. Az első fordulóbeli és a második be-
szédem között szerintem hatalmas különbség volt, nagyon 
meglátszott, hogy jobban megismerkedtem a retorika alap-
jaival és volt egy kis tapasztalatom, nagyon sokat fejlődtem. 
Ettől függetlenül nyilván meglepett, hogy továbbjutottam, 
főleg az egyik régió második helyezettjeként, és már akkor 
nagyon boldog voltam, hogy idáig eljutottam.

- A harmadik fordulóban a téma nehezebbnek bi-
zonyult, és persze a tét is sokkal nagyobb volt, de a ta-
pasztalat sokat segített, és végül nagyon örültem, mi-

kor kiderült az eredményem, nagyon meg is lepett. 
- Annak ellenére, hogy stresszel járt maga a versenyzés fo-
lyamata, szerintem jövőre is szívesen indulnék, mert na-
gyon élveztem és sokat fejlődtem tőle a kommunikáció te-
rén, sok új dolgot tanultam, valamint jó lenne felmérni, 
hogy fejlődtem-e, és megpróbálni elérni magasabb helye-
zést, annak tudatában, hogy milyen hibáimon kell még ja-
vítani.

Maga a verseny folyamata is érdekes és egyedi volt, főleg 
így online térben rendezve, viszont szerintem na-

gyon nagy a különbség egy élő közönséggel ren-
delkező beszéd és egy felvett között. A felvé-
telt újraindíthatod, de a beszéded nem kezd-
heted újra, ha hibázol, akkor hibázol. Eléggé 
izgulós típus vagyok, kicsit félek attól, hogy 
ugyanezek a beszédek nem mennének élőben, 
de csak ezért gondolnám meg jövőre az indu-
lást. 

Úgy gondolom, ezek a versenyek remekül 
bemutatják, hogy milyen sokszínű az em-

beri tehetség, és hogy valaki nem csak 
művészetekben, vagy éppen matema-
tikában jeleskedhet. Sokan még csak 
nem is sejtik, hogy van ehhez tehet-
ségük, pont ezért is ajánlanám min-
denkinek, hogy próbálja ki magát jö-
vőre a versenyen! – hangzottak Dori-
na bíztató szavai.

- Az Eötvös szónokversenyen már 
sok éve indulnak tanítványaink, hi-
szen ez egy nagyon értékes és rangos 

verseny. A döntőbe is többször bejutot-
tunk már, de Dorka eredménye az ed-
digi legelőkelőbb helyezés. Tanári hit-

vallásunk része, hogy meg kell találnunk mindenkinél azt a 
területet, amelyben leginkább kibontakoztathatja képessé-
geit. Az idei versenyeredményeink is mutatják, hogy diák-
jaink milyen sok tudományágban jeleskednek. Iskolai hon-
lapunkon és a Facebook-oldalunkon olvasható egy táblázat, 
amely az OKTV döntőiben elért legjobb eredményeiket mu-
tatja, valamint ugyanitt olvashatnak diákjaink más országos 
versenyeken elért kimagasló eredményeiről – mondta érthe-
tő büszkeséggel Reményi Edina magyartanár, Dorina felké-
szítője, mentora. 

(B. Szentmártoni)
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TIZENÖT ÉV, TIZENÖT NYÁRI TÁBOR, 
ÉVENTE MINTEGY 150-200 ÁLTALÁNOS IS-
KOLÁS GYERMEK. EZ ÍGY CSUPÁN SZÁRAZ 
ADAT. AKI MINDEZEK MÖGÖTT ÁLLANDÓ 
ÉS MEGISMÉTELHETETLEN: ROSKA PÉ-
TER, A TÁBORVEZETŐ, A GYEREKEK PÉTER 
BÁCSIJA, SOKAKNAK „PÉTER’BÁ”. EMLÉ-
KEZZÜNK!

Táborok korábban is voltak a Du-
na-parton a Gyereküdülőben, hi-
szen városunkban a mindenko-

ri önkormányzat számára mindig fontos 
volt, hogy az iskolás gyermekek szünideje 
ne csatangolásban, unatkozásban teljen el. 
Roska Péter, aki a táborvezetést Majorné 
Máté Gabriella tanító-könyvtárostól vette 
át 2006-ban, valami újat, varázslatosat te-
remtett személyiségével, a gyerekek irán-
ti szigorú-szeretetével. „Már az első pilla-
natban sem tűnt idegennek. Nem riasztot-
ták a kezdeti nehézségek, a pénztelenség, a 
nem éppen korszerű tábori körülmények. 
A gyerekek iránti szeretete, a tenni aka-
rás, a „varázslat”, amit évről évre megva-
lósított, elnyomta ezeket a hiányosságokat. 
Több száz kisgyermek és tini lelkében ha-
gyott maradandó, feledhetetlen emléket. 
(Langmayer Katalin). 

Évente programok sokaságát szervez-
te meg és bonyolította, hogy a dunakeszis 
és több éven át a fóti nebulóknak legyen 
mire emlékezni. Kirándulások a Szent-
endrei Skanzenbe, a Pálvölgyi barlangba, 
a Vasúttörténeti Múzeumba, és még so-
rolhatnánk hosszasan. Az általa kiválasz-
tott pedagógusok (tizenöt év alatt huszon-
nyolc) segítségével napi foglalkozások a 
kézművességtől a sportversenyekig, a jel-
mezkészítésig mind gazdagította a tábor-
élet mindennapjait. A meghívott előadók, 
a Görömbő Kompánia, Huzella Péter Kos-
suth-díjas énekes, az Iszkiri zenekar Baricz 
Gergővel, és mások emlékezetes műsorok-
kal szórakoztatták a táborlakókat. Az in-
ternet veszélyeiről is szakember segítségé-
vel beszélgettek a gyerekekkel. Az utóbbi 
években középiskolás diákok is segítették 
a mindennapok munkáját és a tábornyitó 
napokon már várta a gyerekeket lovas ko-
csijával Bereczki József. Sok éven át a tábori 
fotókból CD-ket készített, ezeket a tábortól 
búcsúzók kapták meg. 

Ami a legfontosabb, Roska Péter szemé-
lyisége. Ha a reggeli táborgyűlésre megfúj-
ta legendás sípját, mindenki tudta, ott kell 
lenni máris, mert fontos dolgokat mond. 

Nagyszerű pedagógiai érzékkel tudott be-
szélni hozzájuk. Félelmetes memóriájával 
a visszatérő táborlakókat név szerint szólí-
totta, és az újonnan érkezetteket is hamar 
megismerte. A szülőkkel jó kapcsolatot te-
remtett, ha gond volt valakivel, máris ér-
tesítette a hozzátartozókat. Ha meglátta, 
hogy egy gyermek félrehúzódik a többi-
ektől, megtudta, mi a gondja és a vigaszta-
ló szavai hatásosnak bizonyultak. „Változ-
tak az évek során a gyerekek, a kihívások, 
a szülői elvárások. De az empátia, a türe-
lem, szeretet, konfliktuskezelés, felelősség-
érzet elengedhetetlen volt számára. (Ma-
jorné Máté Gabriella). Két tábor között ko-
rábban az akkori Fazekas Mihály Általá-
nos Iskolában tanított, majd a budapesti 
Vadaskert Iskolában dolgozott óraadó ta-
nárként, később magántanárként matema-
tikát és angolt tanított. Megadatott az az 
újságírói szerencsém, hogy tizenöt éven át 
én tudósíthattam a táborokról. 

Fontos volt kiváló kapcsolata a tábor 
fenntartóival. A korábbi években a műve-
lődési osztály, majd a Humán Szolgáltató 
Központ, 2017-től a DÓHSZK Óvodai és 
Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár 
illetékeseivel közösen tervezték, szervez-
ték a város éves költségvetésének elfogadá-
sát követően a nyári táborokat. Az önkor-

mányzat mellett a Kistérségi Társulás is tá-
mogatta a táborokat.  Az egyre javuló felté-
telekről a városvezetés gondoskodott. Így 
lett 2009-ben hinta, libikóka, 2014-ben fü-
ves park, elkerített focipálya, 2018-ban pe-
dig a kapuk a focipályára, és alapítványi 
támogatásból kosárlabda felszerelés. Fon-
tos volt, hogy az önkormányzattal ne le-
gyen személytelen a gyerekek kapcsolata. 
Sok éve már a táborok nyitónapján Dióssi 
Csaba polgármester és Szabóné Ónodi Va-
léria, a DÓHSZK igazgatója köszöntötte a 
gyerekhadat és nem maradtak el a megle-
petés Smile palacsinták, baseball sapkák és 
legutóbb a „Színezd ki Dunakeszit” kiad-
vány.       

A helyszín, ideiglenesen 2019-ben válto-
zott, mivel elkezdődött a Nyíltvizi Edző-
központ építése, így a tábor „átköltözött” 
a Szent István Iskolába. Egy évvel később, 
2020-ben már úgy vállalta el Péter a tizen-
ötödik tábor vezetését, hogy részéről ez az 
utolsó. Felajánlotta, hogy a továbbiakban 
segíteni fogja az új táborvezető munkáját, 
de erre már sajnos nem kerül sor. Legyőzte 
őt a covid vírus. Temetés előtti búcsúztató-
jára a család, barátok, tisztelők körében áp-
rilis 24-én került sor a Szent Mihály Temp-
lomban. Hamvait a templom urnatemető-
jében helyezték örök nyugalomra. 

Emléke nem múlik el. Az idei évtől a tá-
bor felveszi a nevét, ezentúl a „Roska Péter 
nyári tábor” fogadja majd a gyermekeket. 

(Külön köszönet Langmayer Katalin-
nak, a korábbi művelődési osztály közok-
tatási ügyintézőjének, osztályvezető he-
lyettesnek, Majorné Máté Gabriella könyv-
táros-tanítónak, Bárdos Lajos Általános 
Iskola, Köcski Mária tanítónak, Fazekas 
Mihály Német Nyelvoktató Nemzetisé-
gi Általános Iskola, Gál Gellért Ákosnak, 
a DÓHSZK Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont szakmai igazgatójának, ifj. Roska Pé-
ternek. Forrás: www.dunakanyarregio.hu 
archívuma)

Katona M. István
Fotó: KMI archívum 

In memoriam Roska Péter (1961-2021)
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AZ EMBERISÉG SZÁMÁRA 
A LEGNAGYOBB KINCS AZ 

ÉLETET JELENTŐ VÍZ. DUNA-
KESZIN ÍGY MI SEM VOLT 
TERMÉSZETESEBB, HOGY 

AZ ÖNKORMÁNYZAT A ZÖLD 
DUNAKESZI PROGRAM KE-

RETÉBEN A VÍZ VILÁGNAPJA 
ALKALMÁBÓL RAJPÁLYÁ-

ZATOT HIRDETETT A VÁROS 
ÓVODÁSAI ÉS AZ ÁLTALÁNOS 

ISKOLÁK ALSÓ TAGOZATOS 
TANULÓI RÉSZÉRE, AMELY-

NEK ÁPRILIS 27-ÉN VOLT AZ 
ÜNNEPÉLYES EREDMÉNYHIR-

DETÉSE DIÓSSI CSABA POL-
GÁRMESTER IRODÁJÁBAN.

A városi pályázatra 62 rajz érkezett, amelyeket a 
nagyközönség a Facebookon is rangsorolhatott 
tetszése szerint – derült ki Nyíri Márton, környe-

zetvédelemért felelős társadalmi megbízatású alpolgár-
mester köszöntőjéből.

A rajzpályázat fő témája a Duna és környezete, a víz, 
mint létfenntartó elem volt – ismertette a Dunakeszi Fa-
zekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános 
Iskolában történelmet és rajzot tanító pedagógus. 

A beérkezett pályázatokat, két pedagógus, Dusza Ti-
bor és Majtényi Alíz bírálta el. Három fő szempontot vet-
tek figyelembe: megfeleljen a pályázati kiírás témájának, 
emellett vidámságot, optimizmust, jókedvet tükrözzön, 
és harmadik elvárásként pedig azt fogalmazták meg, 
hogy egyértelműem a gyerekek alkotásával pályázzanak. 

Dióssi Csaba polgármester gratulált a rajzpályázaton 
induló gyerekeknek, a legjobb alkotások készítőinek, a 
rajztanároknak, a szülőknek és nem utolsó sorban a pá-
lyázat ötletgazdáinak és lebonyolítóinak. 

- Az egész világ számára nagyon fontos téma és érték a 
víz. A nagy folyó mentén fekvő Dunakeszi rendkívül jó 
vízi adottságokkal rendelkezik, ami különösen nagy ér-
ték a számunkra – fogalmazott a polgármester.

Dióssi Csaba örömét fejezte ki, hogy a jelenlegi nehéz 
időszakban is meg tudták szólítani a lakosságot, amiben 
a gyerekek mellett partnerek a szülők is, ami kifejezés-
re jutott a szép pályamunkákban is, melyekhez szívből 
gratulált.

Mindkét korcsoportban a díjazottak oklevelet és aján-
dékutalványt vehettek át. Plusz jutalomként a közönség-
díjas és a két első helyezett alkotását óriás plakáton is be-
mutatják a városban. 

Az óvodások korcsoportjában a közönségdíjat Busniák 
Botond nyerte el. Első helyezett Kis Regina Nóra, máso-
dik Király Dominik Sándor, harmadik Braun Eliza lett.

Az iskolások korcsoportjában első helyezést ért el Tur-
bucz Eliza, második helyen Riskó Róbert végzett, míg a 
képzeletbeli dobogó harmadik fokára Tamás Ivett „áll-
hatott” fel.

Zárszóként Nyiri Márton elmondta, hogy a rajzpályá-
zatot jövőre is meghirdeti az önkormányzat.  

(Vetési) 
Fotó: KesziPress

Gyermekrajzokon az emberiség 
legnagyobb kincse, a víz

A közönségdíjas alkotás és a két első helyezett rajza óriásplakáton is megjelenik a városban 

Nyiri Márton alpolgármester köszöntötte 
az óvodás korcsoport legjobbjait és szüleiket
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körzeti képvi  selőink jelentik

Az egész várost érintő össze-
fogással kezdem áprilisi beszá-
molómat. A legnagyobb tiszte-
lettel köszönöm minden ked-
ves dunakeszi lakosnak, és Varga 
Zsuzsannának Vácról, hogy áp-
rilis 7-én 1.440 kg kupakot (1 da-
rab/5gramm ) tudtunk leadni a 
csömöri Etilén95 Kft-nek, ezzel is 
támogatva a Dunakeszi Veni Vidi 
Vici alapítványt. 

Többször is jelezték felém a Re-
pülőtéri út elején a közvilágítás 
hibáját, ezt most már az EuroVill 
Kft és az ELMÜ szakemberei si-
keresen, közösen megjavítot-
ták. Egy transzformátor állomás 
és egy nagyfeszültségű vezeték 
volt a hiba forrása. A Babicz Béla 
utcában, amely zsákutca, az el-
sőbbségadás táblát kidöntötte 
egy ismeretlen gépjármű, a meg-
rongált oszlopot bevittem a Köz-
üzemi Kft telephelyére és kértem 
a soron kívüli újra telepítését. Ad-
dig viszont a megváltozott for-

galmi rend miatt kérem minden-
ki fokozott figyelmét az adott ut-
cában. A körzetünkben, a csodá-
latos repülőtéren rendezték meg, 
a közel egy hétig tartó, Első Du-
nakeszi Vitorlázórepülő Bajnok-
ságot. 

A város legújabb óvodájában, 
a körzeti Aranyalma óvodában 
is elindult az ovi-foci program. A 
gyerekek nagy örömmel vették 
birtokukba az eszközöket. Nyíri 
Márton környezet védelmi alpol-
gármester együttműködésével, 
és aki a program megálmodója 
is egyben, elkezdte a Közüzemi 
Kft megvalósítani az Öko-udvart, 
amely itt a körzetünkben a régi 
SweetPoint gyártelep részén ke-
rül kialakításra. Így nyár végétől 
már folyamatosan tudják a duna-
keszi lakosok is leadni a háztartá-
si veszélyes hulladékot. De addig 
is még május 29-én a szokásos 
módon, a körzetünkben én há-
rom helyszínen begyűjtöm a te-

herautómmal személyesen. Sze-
retném nagy szeretettel megkö-
szönni Tóth Eszternek, a városunk 
főkertészének, hogy a második 
közösségi komposztálót hozzánk 
helyezték ki. Az Alagligeti játszó-
tér közelében, a Rejtelmek Ös-
vénye mellett található. Az utol-
só előtti fázishoz érkezett az Ifjú-
sági Ház megvalósítása is, most 
a szülők véleményét szeretnénk 
kérni. Megjelentek a városban is 
a LIME nevű elektromos rollerek, 
ezt az innovatív közlekedési esz-
közt, együttműködve a fenntar-
tójával, egy próbaidő alatt szeret-
nénk megismertetni a lakosokkal. 

Május 15-én ismét lakossági 
önkéntes szemétszedés lesz, szo-
kás szerint ismét három helyszí-
nen várok mindenkit, aki szeret-
ne egy picit tenni a szebb és tisz-
tább Dunakesziért. Reggel 08:00-
10:00-ig az Alagligeti lakóparkot 
tisztítanánk meg. Utána 10:00-
12:00-ig a Fenyő lakóparkot. Majd 

12:00-14:00 között a Határ utat és 
környékét.

Bármilyen kéréssel keressenek 
bátran az alábbi elérhetőségei-
men: 
Telefonon: 06-20-429-1033,
E-mailben: 
dunakeszi.petho@gmail.com 
címen, vagy a Facebookon: 
Dunakeszi 8.vk. Pethő Krisztián 
képviselő online fogadóóra cí-
men.

Pethő Krisztián
8. számú választókörzet

önkormányzati képviselője

Tisztelt Választókerületiek, kedves Dunakesziek!

Tisztelt Lakótársaim!

Örömmel mondhatom, hete-
ken belül véget érnek a csapa-
dékcsatorna építési munkála-
tai. A napokban ér át a vízelve-
zető rendszer a Kossuth Lajos 
utca alatt, hogy ott becsatla-
kozzon a már meglévő háló-
zatba. A tereprendezés után 
visszatérhet a nyugalom a Tó-
városba és a Toldi-Dombliget 
lakóparkba.

A Toldi utcai játszótér állag-
megóváson esett át, a Dunake-
szi Közüzemi Nonprofit Kft. ke-
zelte, majd lefestette az eszkö-
zöket. Böőr Zoltán egykori vá-
logatott labdarúgó és felesége 
pedig új focikapu hálót ado-
mányozott a városnak, amit a 
karbantartók azonnal fel is sze-

reltek. A tóvárosi játszótéren is 
akadt munka, fel kellett újíta-
ni a babaházat, mert megron-
gálódott. Köszönjük Jakab Zol-
tánnak, a Közüzemi Kft. mun-
katársának a gyors és precíz 
munkát.

Kollégáimmal készítettünk 
egy lakó- és pihenőövezetre 
vonatkozó szórólapot, hogy 
a biztonság érdekében segít-
sük a szabályok betartását. Ezt 
több segítőmmel juttattuk el a 
tóvárosi otthonokba. 

A javuló járványhelyzet mi-
atti enyhítések következté-
ben kinyithattak az éttermek, 
a szállodák és sporteseményt 
is lehet már tartani. Idén is sze-
retnénk megszervezni a Moz-

dulj, Dunakeszi! rendezvény-
sorozatot és a Futakeszi sport-
napot. Előbbi május végén kez-
dődik, míg a Futakeszit június 
6-ra tervezzük. A részletekkel 
hamarosan érkezik a Program-
iroda, városi fórumainkon tájé-
kozódhatnak majd. A közpon-
ti rendelkezés értelmében ol-
tási igazolvány szükséges lesz 
a részvételhez, és a Dunakeszi 
Kártya is a Futakeszin debütál 
majd. Aki rendelkezik kártyá-
val, a helyszínen is nevezhet, 
kártya nélkül előzetes regiszt-
ráció szükséges.

Kivetítővel készülünk a foci 
Eb-re, tervezzük a Jam Jazz 
Fesztivált, a kétnapos V4 Air 
Show-t, és nagyon bízunk ben-
ne, hogy a három napos Duna-
keszi Festet is megtarthatjuk.

Továbbra is vigyázzanak ma-
gukra, egymásra, hogy minél 

előbb találkozhassunk városi 
rendezvényeinken!
Elérhetőségeim: 
alpolgarmester@dunakeszi.hu
Telefon: +36 70 338 0761
Facebook: Sipos Dávid

Üdvözlettel:
 Sipos Dávid

alpolgármester
9. sz. válaszókerület 

képviselője
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Anyák napja alkalmából szeretném köszönte-
ni városunk összes dédnagymamáját, nagy-
mamáját és édesanyját! Kívánok nekik jó 
egészséget és sok szeretetet a családjuktól!

Beruházások

Elkészült az SZTK!
Hatalmas eredmény városunk életében, hogy 
elkészült az SZTK központi épületének felújí-
tása és bővítése. A Szakorvosi Rendelőintézet 
mellett a korábban elkészült pszichiátria épü-
lete is rendelkezésre áll. Jelenleg az épület 
műszaki átadása zajlik. Ennek lezárultával az 
ideiglenesen kiköltöztetett szakrendelések a 
végleges helyükre kerülnek. Az építkezés so-
rán, mint azt az idelátogatók is tapasztalhat-
ták, jelentősen kibővült a parkolók területe is.

Gimnázium felújítása
Az elmúlt év végén megkezdődött a Radnó-
ti Miklós Gimnázium energetikai felújítási be-
ruházása. Ennek keretében a nyílászárók és a 
tetőszigetelés cseréjére kerül sor. Az épületbe 
új kazánok kerülnek. Cserére kerülnek a lég-
technikai rendszer elemei is. Az energia fel-
használás hatékonyságát az épület tetejére 
telepített napelem rendszer is segíteni fog-
ja. A Sportcsarnok tetőszigetelése, nyílászá-

rók cseréje valamint az épületrész új palate-
tő borítása már elkészült. Elkészült a központi 
épület tetőszigetelése is. Jelenleg a központi 
épület nyílászáró cseréi és a külső falak szige-
telési munkálatai zajlanak.

A Bárdos Iskola kerítésének felújítása
Az elmúlt esztendőben a váratlanul és na-
gyon nagy erővel jött vihar a Bárdos Iskola Fő 
út felőli részén több fát is kidöntött. A kidőlt 
fák magukkal sodorták az iskola kerítését is. A 
romok eltakarítását követően megkezdődött 
a kerítés újjá építése.

Úthibák
A fagyok elmúltával előbukkannak a régeb-
ben és az újonnan keletkezett úthibák, mely-
nek felmérése és javítása szakaszosan, de ez-
zel együtt ütemezetten történik. Ezzel kap-
csolatban ismételten arra kérem kedves la-
kótársakat, hogy az úthibákat jelezzék az 
ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu, vagy szá-
momra a lenti elérhetőségemen.

Zöld Dunakeszi Program a körzetben
Megkezdődtek a tavaszi szokásos kertészeti 
munkák városunkban. Nagyon sok virág ke-
rült kiültetésre. Megszépült a Fő tér és a kör-
zet kisebb nagyobb terei. 
A közterületek faültetési programja a vegetá-
ció megindulásával, a szakemberek javaslatá-
ra őszig szünetel. Természetesen, aki jelzi szá-
momra faültetési igényét, annak az őszi ül-
tetési időszakban biztosítjuk igényét. A faül-
tetéssel kapcsolatban most is arra buzdítom 
Önöket, hogy tegyük szebbé környezetünket 

egy-egy fa ültetésével. Az ültetést az Önkor-
mányzat által megbízott szakemberek végzik 
el. Az Önök feladata csak az, hogy a kéréseik-
kel együtt vállalják az ültetett fák gondozását, 
melyre ezúton is kérem Önöket.
Igényeiket az alábbi e-mailben jelezzék szá-
momra:

Megtalálnak az interneten is
Arra bíztatom Önöket, hogy keressék fel ol-
dalamat a Facebookon is, ahol folyamatos, 
naprakész információkkal igyekszem szolgál-
ni a körzetet érintő ügyekről. www.facebook/
szabojozsefkepviselo

Észrevételeiket, javaslataikat továbbra is vá-
rom az alábbi elérhetőségeken: joszabo61@
gmail.com
Levelezési cím: 
2120 Dunakeszi, Fő út 25.

 Szabó József 
3. számú választókörzet 

képviselője

Tisztelt 
Lakótársaim!

 A  DUNAKESZI CIVILEK BARÁTI KÖRE AZ EGYÜVÉ TARTOZÁS ÉS A HAZASZERETET 
GONDOLATÁTÓL  VEZÉRELVE, RÖVID  KULTURÁLIS MŰSOR KERETÉBEN, 2021. JÚ-
NIUS 4-ÉN  17.00-KOR  MEGEMLÉKEZÉST  RENDEZ  A DUNAKESZI-GYÁRTELEPEN 
TALÁLHATÓ ORSZÁGZÁSZLÓNÁL. FELLÉPŐ MŰVÉSZEK TÖBBEK KÖZT:  ARANY 
ÉVA, BALOGH REGINA, GUTTMANN VILMOS, LÁSZLÓ ANDREA. 

A rendezvény fővédnöke: 
Dióssi Csaba Dunake-
szi város polgármestere

Emlékező beszédet mond: 
dr. Szentléleky Károly, Duna-
keszi díszpolgára, ny. sebész 
osztályvezető főorvos

Rendezvényükkel egyetér-
tenek és támogatják városunk 
díszpolgárai és ismert szemé-
lyiségei: Csákó József, Dallos 
Gyula, dr. Kisida Elek, Kollár 
Albin, dr. Lakatos István An-
tal, dr. Molnár Ilona, Dobes 
Sándor, Szakáll Lászlóné, dr. 

Szentléleki Károly, Száraz 
György, Terbe Józsefné, Varga 
Tibor, Zupi Sándor, Kiss Ernő 
és Cser Lajos.

A vírus helyzetre való tekin-
tettel  minden jelenlévőt arra 
kérünk, hogy viseljenek masz-
kot és tartsák be a 2 méteres tá-
volságot. Köszönjük!

A szervezők nevében: 
minden érdeklődőt szeretet-

tel várunk: Antal Attiláné és 
Skripeczky István
Tel.: 06-30-36-145-15, 
e-mail: skripiistvan@vipmail.hu 

TRIANON 101.  
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Több mint százan jelentkeztek a ta-
vaszi önkéntes köztisztasági nap-
ra, amelyet ezen a hétvégén szer-
vezünk városszerte. Idén először 
alagi helyszíneket is kijelöltünk, 
hogy még tisztább, rendezettebb 
legyen városrészünk. A Szabadság 
téren és környékén biztosan mun-
kálkodunk, de több utcában fel-
bukkan majd az önkéntes csapat.

A Szabadság téri játszótér fej-
lesztéséről már többször beszá-
moltam, de sajnos az elmúlt hetek-
ben nem csak emiatt foglalkoztunk 
ezzel a közterülettel. Egy kisebb 
csoport zajos italozással, szemete-

léssel zavarta a környékbelieket. A 
probléma megoldása végett kap-
csolatba léptünk a rendőrséggel, a 
polgárőrséggel és a közterület-fe-
lügyelőkkel. Két esetben bírságol-
tak is, egyiküket 50.000,- forintra 
büntették italozásért. A Dunakeszi 
Közüzemi Nonprofit Kft. munkatár-
sai már megtisztították, a közterü-
let-felügyelők pedig rendszeresen 
ellenőrzik a területet. Reméljük, a 
továbbiakban nem okoznak kelle-
metlenséget az itt élőknek a ran-
dalírozók.

Zöldítettük is közterületeinket, 
a Rákóczi úton és a Mátyás király 
úton Tóth Eszter, Dunakeszi főker-
tésze gömbkőriseket és díszcse-
resznyét ültetett. Faültetési igé-
nyek egész évben beadhatók az 

Önkormányzat honlapján, több fa-
fajtából lehet választani. Ősszel és 
tavasszal zajlanak a faültetések, az 
igénylést beadó lakosokkal egyez-
tetve.

Hónap végén kezdenénk az idei 
Mozdulj, Dunakeszi! rendezvény-
sorozatunkat, június elején pedig 
szeretnénk megtartani a Futakeszi 
versenynapot. Ezekről, a részletek 
végleges kidolgozása után folya-
matosan tájékoztatjuk majd Önö-
ket a városi fórumainkon.

Ha már szóba hoztam a sportot, 
ezúton is gratulálok Székely István-
nak, a VSD új elnökhelyettesének, 
valamint Horváth Csongornak a ko-

sárlabda szakosztály, és Dobos Gá-
bor városi sportdíjjal kitüntetett 
edzőnek a judo szakosztály elindí-
tásáért. Sportegyesületünk egyre 
nagyobbá válik.
alpolgarmester@dunakeszi.hu 
+36 20 970 8469
Üdvözlettel: Erdész Zoltán

alpolgármester
10. sz. választókerület 

képviselője

Juhász Ádám - Dunakeszi 
Alag városrész 

alpolgármesteri megbízottja
juhasza@dunakeszi.hu

+36 70 797 9054

Tisztelt Választókerületi Lakosok!

A mai napon, május 2-án írom ezt 
a cikket, ezért szeretném az édes-
anyák köszöntésével kezdeni. Is-
ten éltessen egészségben, boldog 
családi körben minden Édesanyát, 
Nagymamát és Keresztmamát! 
Mire ez az írás megjelenik már ré-
gen túl vagyunk az Anyák Napján, 
de feltétlenül szerettem volna kö-
szönteni az édesanyákat.

Tájékoztatást szeretnék adni 
Önöknek arról, hogy szűkebb la-
kókörnyezetünkben hányan je-
lentkeztek a SARS-CoV-2 vírus el-
leni vakcina beadására. Megkér-
tem Dunakeszi II. számú Felnőtt 
Háziorvosi Körzet orvosát, dr. 
Tóth Ilona doktornőt, hogy foglal-
ja össze egy rövid tájékoztatóban 
átoltottsági helyzetünket. A tájé-
koztatóban láthatjuk a praxisához 
tartozó regisztrált és már beoltott 
lakótársaink számát és azt is, hogy 
mely gyártók vakcináit, milyen 
számban kaptuk meg. 

Az alábbiakban változtatás nél-
kül olvashatják dr. Tóth Ilona dok-
tornő április 30.-i tájékoztatóját:

„A mi körzetünkben lévő kb. 
2200 főből 1440 fő regisztrált 
Covid elleni oltásra, ebből a beol-
tottak 1062 fő, a rendelőben és ol-
tóponton történt oltással. A még 
be nem oltott regisztráltak szá-

ma 378 személy, ebből 57 bete-
günk esett át március és április hó-
napban Covid fertőzésen.  Az első 
oltást követően 13 betegünk lett 
Covid fertőzött, ezért a második 
oltást későbbi időpontban kap-
ták meg. 

Az oltásokról részletesen: Astra 
Zeneca oltást kapott 209 fő, 
Moderna vakcinával oltottunk be 
46 főt, Pfizer vakcinát kapott 258 
beteg, Synopharm oltásban része-
sült 304 fő és Sputnic oltást kapott 
oltóponton 245 személy. 

Betegeink közül sokan ragasz-
kodnak a Pfizer és Moderna vak-
cinákhoz betegségük, a külföldi 
utazási lehetőség miatt. Beoltott 
betegeink pozitív hozzáállásával 
a rendelőben gördülékenyen zaj-
lott az oltás.”

Köszönöm szépen dr. Tóth Ilo-
na doktornőnek a részletes tájé-
koztatást.

A Fazekas Mihály Német Nyelv-
oktató Nemzetiségi Általános Is-
kola igazgatóját, Papné Szalai Csil-
lát az alsó tagozatos tanulók jelen-
léti oktatásának újbóli indításáról 
kérdeztem. Igazgató asszonytól az 
alábbi tájékoztatást kaptam:

"Április 19-én kezdődött az 
alsó tagozatosok jelenléti okta-
tása. Az 1-4. évfolyamos tanulók 

körülbelül háromnegyede jött 
iskolába. Az egészségügyileg ve-
szélyeztetett családok írásban 
jelezték, hogy kérik gyermekük 
hiányzásának igazolását. Az ő 
otthoni tanulásukat a korábban 
megszokott módon segítik a pe-
dagógusok. 

A gyerekek örültek, hogy vi-
szontláthatják egymást, tanítói-
kat. Bár nem örülnek az állandó 
maszkviselésnek, nagyon köteles-
ségtudóan hordják. 

Köszönjük a szülők együttmű-
ködését, segítségét, hogy csak 
egészséges, tünetmentes gyere-
ket engednek a közösségbe!"

Köszönöm szépen Papné Szalai 
Csilla igazgató asszony részletes 
tájékoztatóját.

Egy másik, kevésbé örvende-
tes hír, hogy a Weöres Sándor 
utcában egy online webáruház 
csomagátvételi pontot hozott 
létre, mely önmagában nem len-
ne baj, de az utcába, mely egy 
rövid zsákutca, nagy teherau-
tók hajtanak be a 3,5 tonnánál 
nagyobb gépjárművel behaj-
tani tilos táblák ellenére. Ezek a 
teherautók nincsenek tekintet-
tel sem az ott élőkre, sem pe-
dig a KRESZ előírásaira. A jelen-
legi helyzet már tarthatatlan a la-
kók számára, ezért egy, az utcá-
ban megtartott lakógyűlés után 
jeleztem a rendőrség és közte-
rület felügyelet felé is a problé-

mát, kérve segítségüket. Remé-
lem, hogy rendszeres ellenőrzé-
sükkel változtatni lehet a tartha-
tatlan helyzeten.

Szeretném ismételten jelez-
ni és meghívni Önöket köztiszta-
sági akciónkra. Találkozási helye 
és időpontja: Tábor utca – Klapka 
György utca kereszteződésében, a 
kerékpár tároló mellett, 2021. júni-
us 12-én, reggel 9 órakor. Kesztyűt 
és hulladékgyűjtő zsákokat bizto-
sítunk a tisztasági akcióban részt-
vevők számára. Kérem, hogy rész-
vételi szándékukat szíveskedjenek 
jelezni a ferencbilinszky@gmail.
com email címen.

Mobil számom: 
06 20 336 9294
E-mail címem: 

ferencbilinszky@gmail.com

Bilinszky Ferenc
5. vk. önkormányzati

képviselő

Tisztelt Dunakesziek! Tisztelt Lakótársak!
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Tűz volt a Klapka utca 29. sz. előt-
ti MÁV tulajdonban lévő terüle-
ten. A lakók pillanatok alatt ösz-
szefogtak, ezért tűzoltókra nem 
volt szükség. A bejelentő Görgey 
utcai hölgy és párja segítségével 
együtt oltották a tüzet. Az ott lakó 
hölgy tájékoztatott, hogy a váci 
Nosztalgia gőzös közlekedett az-
nap, és elképzelhető, hogy egy 
szikra okozta a vasút melletti kb. 
30 m2-es területen a tüzet. Érdek-
lődésemre a főkertész asszony 
megerősítette az elhangzotta-
kat, a gőzösből kipattanó szikra 
Újpesttől Vácig több helyen oko-
zott kárt a vasút melletti erdősá-
vokban. Engedjék meg, hogy ez-
úton mondjak köszönetet azok-
nak a tisztes lakóknak, akik meg-
gátolták a tűz tovább terjedését, 
gondolok a Klapka u. 29-ben lakó 
hölgyre, illetve a szomszéd lakók-
ra és a Görgey utcai házaspárra, 
akik méltán kivették részüket a 
tűzoltásból.    

- A Báthory utca 1. előtt meg-
süllyedt út helyreállítása máso-
dik alkalommal sem sikerült, ezért 
a hiba újabb kivizsgálását, a hely-
szín kamerázását ígérte a DMRV 
műszaki előadója. A kamerázás 
során nem találtak hibát, sem a 

szennyvízhálózat és bekötőveze-
ték, sem az ívóvíz vezeték és be-
kötések műszeres vizsgálatánál, 
ami útsüllyedést okozna. Elkép-
zelhető, hogy a burkolat alatti ala-
pot kell javítani, tömörítés után 
betonnal, egészen a fentebb lévő 
buszmegállótól kezdődően. A 
megoldás érdekében az osztály 
intézkedését kértem       

- A Klapka és Kádár utca sarkon 
az utca névtábla oszlopának hely-
reállítását, a betonozást elvégez-
ték 

- Több címen a csatornafede-
lek melletti kátyúk megszünteté-
se megtörtént 

- A Kossuth Lajos utca rekonst-
rukciója felőli megkeresésre tájé-
koztattak, hogy újra felkeresik a 
Közutat és tájékoztatást kérnek. 
A két hónappal ezelőtti érdeklő-
désemre hasonló választ kaptam

- A Klapka és a Görgey utca ta-
lálkozásától kezdődően a gyárte-
lepi megálló irányában 10 db ró-
zsaszín virágú galagonya fa tele-
pítését a vállalkozó elvégezte. A 
Klapka utca lenti szakaszán is vár-
ható telepítés, de mivel a terület 
a MÁV tulajdona, ezért egyeztet-
ni kell az illetékessel, mely behatá-
rolja a díszfák ültetésének számát 

- Térfigyelő kamerák kihelye-
zését három címen kértem ismé-
telten, mely a gépjárműforgalom, 
az illegális szemétlerakás és a be-
törések megfékezése érdekében 
történt

- Csapadékvíz elvezetés gond-
ja miatt fordult hozzám a Kálmán 
utca 26. tulajdonosa. A helyszín 
vizsgálata után érdeklődésem-
re tájékoztattak, hogy elsőként a 
szikkasztót kell rendbe hozatni pl. 
befolyás lejtése, megfelelő szin-
tek, majd a kapu elé a járdába egy 
folyókát kell építeni, melyet be-
kötnének a szikkasztóba  

- Újabb utca névtábla pótlásá-
nak kérelme, melyre a Sződi és 
Zápolya sarkon van szükség 

- A Dugonics utca 9-ben lévő 
építkezésre szállító teherautó a 
szomszéd ingatlan előtt találha-
tó szegélyköveket letördelte. Az 
építkezést végző kivitelező már 
másnap elvégezte a helyreállítást. 
Ilyen nincs és még is van!    

- A kátyúk helyreállítása a jel-
zett 14 címen megtörtént 

- A Krúdy és Klapka utca találko-
zásában megsüllyedt aszfalt hely-
reállítása felől érdeklődtem írás-
ban 

- Az Óvoda köz közlekedésének 

rendezése érdekében egy hónap 
elteltével ismét az osztályhoz for-
dultam. A Közút márciusi ígére-
te szerint hamarosan elküldi a hi-
ánypótlást, melyet az útügyi osz-
tály még tavaly novemberben 
kért. Újabb megkeresésemre ér-
tesítettek, hogy a Közút hozzá-
járulása megérkezett, várhatóan 
két héten belül az útügyi engedé-
lye is meglesz  

- Csapadékvíz elvezetés prob-
léma miatt keresett meg a Sző-
di utca 28. tulajdonosa, melynek 
megoldása érdekében intézke-
dést kértem

- A körzet ellenőrzése során 
újabb 13 címen kátyút és 2 helyen 
az aknafedelek mellett keletke-
zett kátyúkat észleltem, melyet az 
illetékesek felé jeleztem

- Idén a Klapka utca gyártele-
pi állomás előtti szakaszán a sző-
nyegezés nem várható, ezért az 
ott keletkezett 22 db kátyú, úthi-
ba megszüntetését kértem bead-
ványomban.  Üdvözlettel:

Hircz Tamás
6. sz. választókörzet 

önkormányzati
képviselője

A lakók gyors cselekvésének köszönhető, 
hogy nem történt nagy baj

A TAVASZ BEKÖSZÖNTÉVEL 
TÓTH ESZTER FŐKERTÉSZ 
SZAKMAI IRÁNYÍTÁSÁVAL 
VÁROSSZERTE VIRÁGBA 

BORULTAK A PARKOK, SÉTÁ-
NYOK, DUNAKESZI KÖZTEREI, 

A JÁRDÁK ÉS A KÖZUTAK 
KÖZTI SÁVOK. SZEMET GYÖ-

NYÖRKÖDTETŐ LÁTVÁNY! 
KÖSZÖNJÜK!

Virágos 
Dunakeszi
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körzeti képvi  selőink jelentik

Engedjék meg, hogy röviden tá-
jékoztassam Önöket a körzetün-
ket érintő eseményekről. 

 Április hónapban tovább foly-
tatódtak a katonadombi mos-
dóépület építési munkálatai, az 
épület jelenleg már szerkezet-
kész. A mosdó a katonadom-
bi rendezvényterület és a városi 
strand közönségét hivatott ki-
szolgálni. Minden évben igyek-
szünk fejleszteni a szolgáltatáso-
kat a területen, ezt a fejlesztést 
nagy jelentőségűnek tartom, hi-
szen a segítségével kiváltjuk az 
eddigi mobil wc-ket, és egy jóval 
komfortosabb és higiénikusabb 

szolgáltatást tudunk nyújtani a 
látogatóknak.

Megkezdődött a Duna sori sé-
tány szélesítése egy gyalogjár-
da építésével. Az elmúlt két évti-
zedben jelentősen megnőtt a sé-
tány forgalma, a mindössze há-
rom méter széles út már eddig 
is nehezen tudta kezelni a rajta 
párhuzamosan megjelenő gya-
logos, kerékpáros és behajtá-
si engedélyes autós forgalmat. 
A forgalom az Eurovelo 6 új sza-
kaszának a megépítésével vél-
hetően tovább növekszik majd. 
A szélesítéssel a gyalogosok egy 
önálló sávot kapnak, amelyet el-
határolunk majd a kerékpárosok 
és az behajtási engedélyes autó-
sok sávjától. Utóbbiakra 10km/
órás sebességkorlátozás fog vo-
natkozni a Duna sor ezen szaka-
szán. Többekben felmerült, hogy 
miért nem a nemzetközi kerék-
párutat tereljük el egy másik ut-
cába a sétány szélesítése helyett. 
Ez ellen több érv is szólt. Egyrészt 

a terelés ellenére a kerékpárosok 
egy része vélhetően továbbra is 
egyenesen a parton haladt vol-
na tovább. A hivatalos kerékpár-
utat praktikusan a következő erre 
alkalmas utcába, a Kagyló utcába 
tudtuk volna terelni, ahol az oda-
vissza közlekedés a páros és a pá-
ratlan oldalon is további problé-
mákat okozott volna, valamint a 
Rév útnál a kerékpárút nagyív-
ben kanyarodása egy potenciá-
lis veszélyforrást jelentene. Ma-
radt tehát a legegyszerűbb meg-
oldás, az egyenes közlekedés és 
a szélesítés.

Április folyamán az Északi ut-
cában végzett kátyúzást az ön-
kormányzat, a Rév úton pedig a 
Magyar Közút javított kátyút. A 
hónapban újrafestésre kerültek a 
felezővonalak a Kagyló és a Kato-
na József utcában.

Az első komolyabb esővel tesz-
telésre került a Malomárok Lakó-
parkban létesített két nagymére-
tű földalatti szikkasztómedence. 

Az érintett területeken jelentősen 
javult a csapadék-vízelvezetés, bí-
zom benne, hogy a nagy nyári 
esőket is bírni fogják a medencék.

Április 24-én szombaton a 
Föld napja alkalmából szemét-
gyűjtést szerveztek a Duna-par-
ton működő éttermek. A sikeres 
megmozduláson hatvanan vet-
tünk részt. Május 15-én szomba-
ton kerül sor a Dunakeszi Köz-
tisztasági Napra is. Az esemény-
re május 10-éig lehet jelentkez-
ni a rendezettvarosert@freemail.
hu email címen vagy a képvise-
lői email címemen. Legyünk itt is 
minél többen, mivel első sorban 
azokat a területeken fogjuk érin-
teni, amelyet az előző akcióban 
nem szerepeltek. A találkozó 10 
órakor lesz a révnél.

Észrevételeit, javaslatait várom 
a csoma.attila.kepviselo@gmail.
com e-mail címen.

Csoma Attila
1. sz. választókörzet 

képviselője

Révdűlő – ahol a természet és ember találkozik

Tisztelt Lakótelep Szívében 
élő polgárok!

  Az elmúlt időszakban a leg-
több megkeresést, a következő 
ügyekben kaptam: 

A szemétgyűjtő helyek kiala-
kítása. Ebben egyeztettem Nyí-
ri Márton alpolgármester úrral. Ő 
egy részletes tájékoztatót is fog 
adni a témában, de megállapod-
tunk, hogy a körzetet érintő ese-
tekben folyamatos lesz a kapcso-
lat. A közös képviselőkkel együtt-
működve, igyekszünk kihasznál-
ni az önkormányzat ilyen irányú 
támogatását.

A közlekedési táblák, felfesté-
sek állandó feladatot adnak, saj-
nos most a járványhelyzet miatt 
akadozott a személyes egyezte-
tés, mert nem tudtam az érintet-
teket összeszervezni, de ahogy 
javul a helyzet, ezekben az 
ügyekben is visszaáll a megszo-

kott tempó. Kérem addig is tart-
sa be mindenki az adott szabá-
lyokat!

A Közterület felügyelet mun-
káját is nagy figyelem és érdek-
lődés övezi! Kérések érkeztek, 
hogy a póráz nélküli kutyasétál-
tatásra is nagyobb figyelem irá-
nyuljon. Arra kérek minden ku-
tyatartót, hogy amíg szabad te-
rületre ér, addig tartsa a szabá-
lyok szerint kedvencét, mérettől 
függetlenül, ezt, mint többszö-
rös gazdi is fontosnak tartom! 

Az új kutyafuttató, ami enyhíti 
majd ezeket a problémákat, elő-
készítés alatt van, s reményeim 
szerint, hamarosan el is készül-
het, erről folyamatos lesz a tájé-
koztatás!

A növények, fák ültetése is visz-
sza-vissza térő napirendi pont. 
Tóth Eszter főkertész asszonnyal, 
minden ilyen kérést, javaslatot 

egyeztetek! Kérem legyenek tü-
relemmel, nagyon sok helyen, 
és szakszerűen folyik ez a fontos 
munka!

Végül egy olyan probléma, 
mely megosztja az itt élőket! A 
kihelyezett padok kérdése. Saj-
nos vannak olyan helyek, ahol 
ezek használata sok gondot, 
bosszúságot generál, miközben 
nagy igény mutatkozott ezekre 
az Önök részéről. Egyeztetek a 
szakemberekkel, hogyan lehet-
ne a negatív hatásokat, szemete-
lés, hangoskodás, megszüntetni 
vagy enyhíteni, úgy, hogy az ere-
deti jó cél ne sérüljön! Ebben kö-
zös a munkánk, s remélem sike-
rül!

Vigyázzanak magukra, és egy-
másra, talán már hamarosan 
megszabadulunk a nehezen vi-
selhető járványtól, de addig tart-
suk be a szabályokat! Jó egészsé-
get mindenkinek!

Továbbra is várom a jelzése-
iket, olyan ügyekben, melyek 

szebbé-jobbá tehetik a Lakóte-
lep Szívének életét! E-mailben a 
Seltenreich.j@dunakeszi.hu cí-
men, telefonon a 06-70-337-16-
06 számon hétköznap 8-19 óra 
közt számon, levélben a Garas 
utca 4. szám alatt, Facebook ol-
dalamon és csoportjaimban, s 
természetesen személyesen is!

Seltenreich József
4. számú választókörzet

önkormányzati
képviselője

Tisztelt Lakótelep Szívében élők!
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körzeti képvi  selőink jelentik

Legutóbbi beszámolómban szóba 
került a Szent István parki kutyafut-
tatóban a jó idő beköszöntével újra 
felmerülő probléma, mely szerint 
egyes személyek időről-időre vissza-
térő módon, a közterületi alkoholfo-
gyasztás tilalmára vonatkozó szabá-
lyokat megsértve, esetenként hosz-
szú órákon át, másokat zavaró mó-
don használják a kutyafuttatót, sőt, 
egyes jelzések szerint szóváltásra is 
sor került a területen. Árnyalja a ké-
pet, hogy a másokat zavaró szemé-
lyek a legtöbb esetben egyébként 
kutyákkal vannak jelen a helyszí-
nen, a panaszoknak az a része pedig, 
hogy "a veszélyes nagy kutya meg-
morogta az én kis Fifikémet" nyil-
vánvalóan nem önkormányzati ha-
táskör. Ennek kapcsán tehát őszin-
tén meg kell mondanom, hogy az 
önkormányzat funkciója és szemé-
lyesen az én funkcióm sem az, hogy 
egyébként a szabályokat betartó 
kutyatulajdonosok között igazságot 
tegyen abban, hogy ki mennyi időt 
használja és használhatja a futta-
tót. A "már két órája ott ülnek" típu-
sú panaszokkal nyilvánvalóan sem 
én, sem a kollégáim nem tudunk ér-
demben foglalkozni, amennyiben 
az összes egyéb - a kutyatartással 
és azon túl meghatározott - szabály 
betartásra kerül, főként, hogy a kö-
vetkező alkalommal az ilyen, vagy 
ehhez hasonló panasz bejelentőjét 
is bejelenthetik ugyanezzel, aki az-
tán joggal sérelmezné ezt önmagá-
val szemben.

Nyilvánvalóan nem igazak a fen-
tiek ugyanakkor azon személyekre, 
akik az együttélés szabályait lénye-
gesen megsértő módon viselkednek 
és tény, hogy a bejelentések után én 
magam, személyesen a helyszínen 
is tapasztaltam a sörösdobozokkal, 
vodkásüvegekkel és más hasonló 
maradványokkal dugig tömött ku-
kák és környezetük látványát, mely 
nyilván nem jogkövető magatartás-
ra utal.

Előző beszámolómban jelzetteken 
túl - mely szerint a városháza illeté-
keseivel megkezdtük a probléma 
megoldásának kidolgozását, mely-
be a kutyatulajdonosok és képvise-

lőik is bevonásra kerülnek - ennek 
időtartamára újra kértem az illeté-
kes szervek, a rendőrség, a közterü-
let-felügyelet és a polgárőrség se-
gítségét. Mindhárom helyről választ 
kaptam, valamennyi szerv és szerve-
zet fokozottan ellenőrzi a területet a 
jövőben. Kérem ugyanakkor, hogy 
bárki olyan körülményt tapasztal, 
mely véleménye szerint ténylege-
sen jogszabálysértő - ide nem értve 
a fentebb már említett "két órája ott 
ül és egyébként is, hogy ér rá egész 
nap, miért nem dolgozik?", vagy eh-
hez hasonló problémákat -, jelezheti 
azt közvetlenül a rendőrség részére.

A kis kutya-nagy kutya konflik-
tus feloldására van egy olyan fillé-
resen megvalósítható gondolatom, 
hogy a futtatón belül egy elkülöní-
tett részt is létre lehetne hozni, ami-
vel opcionálisan elválaszthatók egy-
mástól a különböző méretű és vér-
mérsékletű kutyák, ha pedig nincs 
rá szükség, "összenyitható", de ez a 
javaslat természetesen még csak az 
én hirtelen jött ötletem, annak meg-
valósítása mindenképpen a kutya-
tulajdonosok véleményének kikéré-
se után merülhet fel komolyan.

A piac kérdésével kapcsolatban 
az önkormányzat hosszú ideje nem 
adott tájékoztatást számomra ér-
demi lépésekről. A korábbi jogi osz-
tályvezető távozása és az új osztály-
vezető kinevezése után a hónap kö-
zepén jegyző úrhoz fordultam az 
ügy állásával kapcsolatban, itt ak-
kor tudok érdemi beszámolót adni, 
ha én magam megkapom azt a hiva-
tal részéről.

Több észrevételt kaptam a vá-
rosban egyre több helyen látható 
elektromos rollerek sokakat zava-
ró mivolta okán. Ugyan én magam 
híve vagyok ezen és az ehhez ha-
sonló új, alternatív közlekedési mó-
doknak - Budapesten ez egyre gyak-
rabban használt utazási forma -, de 
egyfelől elfogadom, hogy sokakat 
zavarnak az esetenként kaotikusan 
szerteszét hagyott eszközök, más-
felől sokszor már-már valóban za-
varó mértékű - főleg a fővárosban - 

a rollerek miatti rendetlenség a jár-
dákon, amit nem kellene megvárni, 
hogy Dunakeszin is ilyen mértékben 
elterjedjen. Az ügyben érdemi lépé-
sek kezdődtek, erre azért, mert még 
csak a kezdő lépéseket tette meg az 
önkormányzat, most nem tudok ki-
térni, azonban terveim szerint - ha 
sokkal jelentősebb téma nem indo-
kolja a halasztást - a következő be-
számolómban erről a kérdésről rész-
letesebben is tájékoztatást adok.

Elérhetőségeimen továbbra is vá-
rom megkereséseiket. Közvetlen 
telefonszámom: 06-70-379-92-11, 
elektronikus levélcímem: zpvarga.
dunakeszi@gmail.com vagy varga.
zoltan@jobbik.hu. Elérhető vagyok 
a közösségi médiában, alábbi hiva-
talos oldalaimon is: www.facebook.
com/zpvarga, illetve www.twitter.
com/zpvarga. Postai levelet a 2120, 
Dunakeszi, Kolozsvár utca 33/B. alat-
ti irodánkba várok.

Varga Zoltán Péter
önkormányzati képviselő

Dunakeszi, 2. választókerület

Tisztelt dunakesziek, tisztelt 2-es választókerületi lakosok!

Olvassa a város legfrissebb 
és legfontosabb híreit 

a 25 éve alapított 
Dunakeszi Polgár 

városi magazin 
Facebook oldalán!

facebook.com/
dunakeszi.polgar
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A környezetszerető lelkes csapat 
megtisztította a szabad strand területét

Megkezdődött a "Tiszta udvar, rendes ház" 
elismerő táblák átadása

Április 24-én a Mi a kavics büfé kezdeményezé-
sére rendezett Duna-parti szemétszedő akció-
ban vettünk részt egy jól összeszokott csapattal. 

Mivel számos önkéntes gyűlt össze a városból, jelentős 
mennyiségű hulladékot sikerült összeszedni, így az idei 
szezont egy teljesen megtisztított dunai partszakasszal 
kezdhetjük. Köszönjük a szervezők munkáját!

Szintén áprilisban megkezdődött az ez évi „Tiszta ud-
var, rendes ház” elismerő táblák kiosztása. Bozzay Berta-
lan, Walter Krisztián és Polgár Péter vehették át először 
az elismerő táblákat. Az akció folyamatos, egészen késő 
őszig várjuk a pályázókat! (Részletek: www.dunakeszi.
hu a keresőbe írják be: Tiszta udvar, rendes ház)

Június 15-ig folyamatos a Föld napjára kiírt, városi ter-
mészetfotó pályázatunk is, profi és amatőr fotósok képeit 
egyaránt várjuk a rendezettvarosert@freemail.hu e-mail 
címre, részletek szintén a városi honlapon. 

Dunakeszi-Alsóról Bényei Andrea lakos jelezte és kér-
te, hogy az Anna utca végén felhalmozott, nagy mennyi-
ségű zöldhulladékot és nyesedéket szállítsuk el. A Köz-
üzemi Kft. kérésemre ezt megtette, azonban felhívnám a 
figyelmet egy lényeges dologra: ez a szállítás plusz költ-
séget és szervezést jelentett a közszolgáltatónak és a vá-
rosnak, miközben a zöldhulladékot az ismert és kapha-
tó zöldhulladékos zsákokban, a nyesedéket pedig 1-1,5 
m-es kötegekben HÁZTÓL elszállítja a közszolgáltató. 
Teljesen fölösleges tehát közterületre kihordani, csúfít-
va a városképet és elkerülhető plusz költségeket okozva 
ezzel. 

Sokak régi vágya teljesül, mert elindult a Barátság u. 
1-3-nál a zárható kukatároló kivitelezése. Ebben a cik-
lusban ez lesz az első tároló, ami 50%-os önkormányzati 

támogatással valósul meg. Azóta több társasház is bead-
ta az igényét hasonló tárolóra, ezek elbírálása, felmérése 
is folyamatban van. 

Szintén Dunakesz-Alsói lakosok, valamint Benkő Ta-
más képviselő úr jelezte, hogy Dunakeszi és Dunakeszi-
Alsó állomás között, MÁV területen nagy mennyiségű 
hulladék került felhalmozásra. A dologhoz, mint ön-
kormányzatnak sok közünk nem lett volna, mivel nem 
önkormányzati területről van szó, azonban a látvány 
rontotta a városképet, a szél pedig kivitte a szemetet vá-
rosi közterületre is. Ezért levélben kértem Pokorny Ben-
ce urat a MÁV Pályavasúti Területi Igazgatósága ré-
széről, hogy számolják fel az áldatlan állapotot. Ez két 
héttel ezelőtt meg is történt, köszönet a lakossági jel-
zésekért, valamint Rácz István mezőőrnek a közvetítő 
munkáért. 

Nagy öröm volt a hónapban kihirdetni a Víz világnap-
ja alkalmából kiírt városi gyermekrajz-pályázat eredmé-
nyeit is, melyről e lap hasábjain külön cikkben is olvas-
hatnak. 

Május 15-én tartjuk a tavaszi Dunakeszi Önkéntes 
Köztisztasági Napot. E sorok írása közben (április 27.) 
száz fölött van a jelentkezők száma, azonban május 10-
ig várjuk a további jelentkezőket a rendezettvarosert@
freemail.hu e-mail címen.

Ezeken túl számos kisebb-nagyobb lakossági kérést 
sikerült orvosolni, illetve aggályokat eloszlatni. Kérem, 
keressenek továbbra is a megszokott módon: nyiri.mar-
ton@dunakeszi.hu e-mail címen, vagy a 70-385-4404-es 
telefonszámon.

Tisztelettel: Nyíri Márton alpolgármester

AZ ELMÚLT HETEKBEN DUNAKESZI 20 PONTJÁN HELYEZTÜNK KI MESTERSÉGES FECSKEFÉSZKEKET A LAKOSSÁG 
BEVONÁSÁVAL. KÖSZÖNJÜK AZOKNAK A LAKOSOKNAK, AKIK JELENTKEZTEK, HOGY SEGÍTSENEK FECSKEVÉDELMI 
PROGRAMUNK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN. KÜLÖN KÖSZÖNÖM MIKE LAJOS ÉS A TRAVERZ BT. TÁMOGATÁSÁT, SEGÍTSÉ-
GÉT A KIHELYEZÉSBEN, GYÖRGY LÁSZLÓNAK A KÖZBENJÁRÁST ÉS LAKOSSÁGI SZERVEZÉST. 

Környezetvédelmi hírek 
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AZ ÉV ELEJÉN KEZDŐDÖTT A VÁROS EGYIK LEGNAGYOBB CSA-
PADÉK-VÍZELVEZETŐ CSATORNA HÁLÓZATÁNAK KIÉPÍTÉSE A TI-
SZA UTCA ÉS A TOLDI-DOMBLIGET LAKÓPARKBAN LÉVŐ HUSZKA 
JENŐ UTCA KÖZÖTT. A 350 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ FEJ-
LESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KÖSZÖNHETŐEN MEGOLDÓDIK 
A TÓVÁROS ÉS A TOLDI LAKÓPARK CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE, 
AMELY AZ ELMÚLT ÉVEKBEN RENDKÍVÜL SOK GONDOT ÉS BOSZ-
SZÚSÁGOT JELENTETT AZ ALACSONYABB FEKVÉSŰ INGATLANOK 
TULAJDONOSAI SZÁMÁRA.

- A kivitelező nagyon jól halad a beruházás megvalósításával, me-
lyet a szerződésben rögzített augusztus vége helyett – előre látható-
lag – már júniusban át tud adni – tájékoztatta lapunkat Sipos Dávid 
alpolgármester. 

A politikus a beruházást úgy is figyelemmel kíséri, mint a kör-
zet egyéni önkormányzati képviselője, aki nem egyszer személyesen 
is kivette részét egy-egy nagy nyári vihar után a vízzel elárasztott 
Huszka Jenő utcai lakások és pincék kármentesítéséből. 

- A nagy viharok után – szinte minden alkalommal – állt a víz a 
Huszka Jenő utcában, befolyt a lakásokba, pincékbe. Mindennap ott 
voltam, homokzsákokkal, szivattyúval segítettük a védekezést, de a 
tartós megoldást ez a beruházás fogja jelenteni – mondta határozot-
tan.

Mint ismert a kivitelezés két irányból – a Tisza utca és a Huszka 
utca felől – haladt, és a két munkacsapat a Kossuth Lajos utcánál ta-
lálkozik, ahol a napokban fúrják át a 800 milliméteres vezeték át-
eresztő nyílását az úttest alatt. 

- Ennek a megoldásnak köszönhetően nem kell felbontani az utat, 
és a forgalmat is csak kismértékben akadályozzák a szakemberek, akik 
három-négy nap alatt végeznek a feladattal. Ezzel szinte a végéhez ért 
a beruházás, már csak a vízelvezető rácsokat, és egyéb műtárgyakat 
helyezik el a kivitelező Penta Kft. munkatársai. Bízunk benne, hogy a 
nagy volumenű fejlesztés eredményeként végre megszűnik a csapadék-
víz elvezetés problémája a Tóvárosban és a Toldi-Dombliget lakópark-
ban – hangsúlyozta Sipos Dávid alpolgármester.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest 
megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításá-
hoz nyújtott célzott pénzügyi támogatás
- a támogató a Pénzügyminisztérium
- a projekt összköltsége: 352,94 millió Ft
- a támogatás összege: 
300 millió Ft
- a saját forrás összege: 
52,94 millió Ft
- a fejlesztés célja és a támogatott tevékenység főbb elemei: A 
támogatott projekt keretében vízelvezető hálózat fejlesztésé-
re kerül sor: a tervezett zárt gravitációs csapadékvíz elvezető 
csatorna a Tisza utcai gerincvezetékhez csatlakozva a Kolozs-
vár utcán át, a Kossuth Lajos utcát keresztezve, az Eszterházy  
Pál utca és a Huszka Jenő utca nyomvonalán a 7502/81 hrsz-ú 
közterületig vezet, ahol meglévő víznyelőbe csatlakozik.
- a megvalósítás helye: Dunakeszi: Tisza utca; Mátyás király 
utca; Kolozsvár utca; Széchenyi utca, szervizút; Kossuth La-
jos utca; Eszterházy Pál utca; Huszka Jenő utca; "Oktogon" név 
nélküli közterület.
- a támogatott tevékenység megkezdésének és befejezésének 
időpontja:
- tervezett megkezdés: 2020.04.30.
- tervezett befejezés: 2021.10.30.
- a kivitelezést végző cég/szervezet: PENTA Kft.

Befejezés előtt a csapadék-
vízelvezető csatorna építése

Sétány épül a Duna soron
MÁR JAVÁBAN ÉPÜL A DUNA SORON AZ A 3 MÉTER SZÉLES SÉ-
TÁNY A GYALOGOSOK SZÁMÁRA, AMELYEN A FEJLESZTÉSNEK 
KÖSZÖNHETŐEN A JÖVŐBEN BIZTONSÁGOSAN, A KERÉKPÁRO-
SOK ÉS AZ OTT LAKÓK GÉPJÁRMŰVEI SZÁMÁRA FENNTARTOTT, 
JELENLEGI ÚTTÓL ELKÜLÖNÍTETT, ÖNÁLLÓ JÁRDÁN SÉTÁLHAT-
NAK MAJD.

„A megnövekedett gyalogos- 
és kerékpárforgalom miatt 
szükségessé vált az egyre nép-
szerűbb dunai szakaszon a sé-
tálók számára egy 3 méter szé-
les külön járdát építeni a Duna 
soron, hogy mindenki bizton-
ságosan közlekedhessen” – je-
lentette be még a beruházás el-
indítása előtt közösségi olda-
lán Dunakeszi polgármestere.  

Dióssi Csaba arról is tájé-
koztatta a lakosságot, hogy a 
viacolor burkolatú járda a Rév 
út és a Liget utca közti Duna 
soron épül meg a gyalogosok 
számára. A jelenlegi – ugyan-
csak 3 méter széles viacoloros 
út – pedig továbbra is meg-
marad a kerékpárforgalom és 
az útszakasz mellett lakók au-
tós közlekedésére. Ebben, a 
régi sávban halad az EuroVelo 
6 nemzetközi kerékpárút for-
galma is. 

A bejelentést követően a la-
kosság részéről számos ész-
revétel jelent meg a város kö-
zösségi oldalain, melyekre re-
agálva Tóth Eszter, Dunakeszi 
város főkertésze szakmai tájé-
koztatójában kijelentette, hogy 
mindösszesen öt fát vágnak ki, 
melyek közül három például a 
tavalyi nagy viharban megsé-
rült, állapotuk rossz, már több 
ízben visszacsonkoltak, kor-
hadtak. Mint ígérte: az épü-
lő sétány nyomvonala, ahol le-
het, kikerüli a nagyobb fákat. 
A kényszerűségből kivágottak 
helyett újakat ültetnek.

A kivitelező Penta Kft. mun-
katársainak keze nyomán már 
jól kirajzolódik az új Duna-
parti sétány, amely mellett lát-
hatóan a kertészek is elkezdték 
az új fák telepítését. 

 (Vetési)
Fotó: KesziPress
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február 13. Stefszky István József és Vékony Mária
 Szabó Roland és Bózsár Zsuzsa
február 18. Kalderás Dávid Gergő és Molitor Ingrid
február 20. Kojkov József Nikolaev és Janus Kinga
március 04. Mészáros Viktor és Oláh Zsófia
április 08. Pénzelik Krisztián Zsolt és Sram Vivien Kitti 
április 10. Preininger-Hortobágyi Gergő Péter és Ferenczi Dorottya
április 24. Kajzinger Gábor Richárd és Novák Brigitta

Mindannyiuknak sok szeretettel gratulálunk, 
örömteli életet kívánunk!

Házasságot kötöttek

MÉRFÖLDKŐHÖZ ÉRKEZETT A MÚLT HÓNAPBAN A KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK BIZTOSÍTOTT SZÜLETÉSI TÁ-
MOGATÁS DUNAKESZIN, HISZEN BEÉRKEZETT AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ AZ 5000. IGÉNYLÉS IS. EBBE BELETAR-
TOZIK AZ ÚJSZÜLÖTTEKNEK AJÁNDÉKOZOTT BABAKÖSZÖNTŐ CSOMAG ÉS A GYERMEKEK AJÁNLOTT OLTÁSAIRA 
IGÉNYELHETŐ ANYAGI TÁMOGATÁS IS. 

Családbarát Dunakeszi
5000. támogatás a városban, 150. babacsomag Alagon

SOKSZOR HANGOZTATJUK, HOGY MAI ROHANÓ VILÁGUNK-
BAN NEM VAGYUNK ELÉGGÉ FIGYELMESEK EGYMÁS IRÁNT, 
ÚRRÁ LETT A KÖZÖMBÖSSÉG… DE SZERENCSÉRE VAN EL-
LENPÉLDA IS!

E lap hasábjain keresz-
tül szeretnék köszönetet 
mondani annak a fiatal-

embernek, aki hozzám hason-
lóan április 18-án, reggel 9 óra 
után a 2. számú főút mellett – az 
önkormányzat közelében lévő – 
virágosnál vásárolt.

Idős asszony vagyok, de azért 
sok virágot vettem, hogy díszít-
sem az otthonomat. Nehezem-
re esett a mozgás, amit észre-
vett az ismeretlen fiatalember is. 
– Hol lakik, szívesen elviszem – 
szólított meg. Mondtam a MÁV 
Dunakeszi-Nagyállomásnál. – 

Én is Dunakeszin lakom, szíve-
sen hazaviszem a nénit – aján-
lotta fel a segítségét. 

Elhozott a lakásomig, segí-
tett kipakolni a virágokat, ami 
annyira meghatott, hogy elfe-
lejtettem megkérdezni a nevét. 
Olyan kedves volt velem, mint 
amilyen egy gyermek lehet az 
édesanyjával.

Az újság segítségével ezúton 
szeretném megköszönni az is-
meretlen fiatalember önzetlen 
segítségét! Köszönöm!

Békesi Imréné
Dunakeszi, Spartacus utca 12. 

A minap pedig városrészi szinten is kerek számot ünnepeltünk, 
Alagon átadták a 150. babacsomagot. Ködöböcz Judit ottho-
nában fogadta Juhász Ádámot, Dunakeszi Alag városrész al-

polgármesteri megbízottját, hogy személyesen adhassa át az ajándé-
kot és virágot. A csomag dunakeszis bodyt, kifogó, babaplédet, autó 
hátsó szélvédőjére ragasztható „Vigyázat, gyerekkel vagyok!” matri-
cát, kincses dobozt, kanalat, előkét és tájékoztató nyomtatványt tar-
talmaz. Ezúton is szeretettel gratulálunk a kéthónapos Kornél babá-
hoz és jó egészséget kívánunk.

Dunakeszi Város Önkormányzata 2015. elején vezette be az oltá-
si támogatást és a babacsomagot. A születési támogatásra a dunake-
szi lakcímkártyával rendelkező gyermekek szülei jogosultak. A ké-
relem a városi www.dunakeszi.hu honlapról elérhető, vagy a Polgár-
mesteri Hivatal ügyfélszolgálatán igényelhető, és postai úton, vagy 
személyesen nyújtható be. Az összesen 15.000,- forint értékű pénz-
beli segítség az ajánlott védőoltások gyógyszertári díjának megtérí-
tését jelenti. Így visszaigényelhető a rotavírus-fertőzés, a bárányhim-
lő, a gennyes agyhártyagyulladás (meningococcus C, B, A törzs) és 
a kullancscsípés okozta agyvelőgyulladás elleni védőoltás ára. A tá-
mogatás több védőoltás visszatérítését is lehetővé teszi a keretössze-
gen belül. A szintén a városi honlapon megtalálható kérelem az ol-
tás beadását követő legfeljebb 30 napon belül adható be a Polgármes-
teri Hivatal ügyfélszolgálatán. Az igénylés akkor érvényes, ha mellé 
a gyógyszertári blokkot, a gyermekorvos igazolását is csatolják, vagy 
az oltási kiskönyv felmutatása szükséges.

Szeredi Helga

Köszönet egy ismeretlen 
fiatalembernek!
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Szeredi-Kiss Mariann és Nagy Ágnes szépségkirálynő

A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY ÉS A VÉDEKEZÉSSEL JÁRÓ KORLÁTO-
ZÁSOK MEGNEHEZÍTETTE A JEGYESPÁROK ÉS AZ ANYAKÖNYV-
VEZETŐK HELYZETÉT IS, ÁM ENNEK ELLENÉRE 2020-BAN KIEMEL-
KEDŐEN SOK, 258 HÁZASSÁGOT KÖTÖTTÜNK. A VESZÉLYHELYZET 
BEJELENTÉSE UTÁN A LEGTÖBB BUDAPESTI ÉS KÖRNYÉKBELI 
TELEPÜLÉS HIVATALA BEZÁRT, NEM TARTOTTAK ESKÜVŐKET. 
DUNAKESZIN MINDEN HÁZASULÓT FOGADTUNK, FÜGGETLENÜL 
ATTÓL, MELY TELEPÜLÉSRŐL ÉRKEZTEK, ÍGY AZ ESETEK 1/3-BAN 
A PÁROKNAK NEM VOLT DUNAKESZI KÖTŐDÉSÜK – MONDTA EL 
ÉRDEKLŐDÉSÜNKRE LADÁNYINÉ NOVÁKI ERIKA, A DUNAKESZI 
POLGÁRMESTERI HIVATAL ANYAKÖNYVVEZETŐJE.

Tavaly kiemelkedően sok 
házasságot kötöttek

Több jegyespár telefon segítségével élőben 
közvetítette az eseményt a család részére   

- Az új helyzet mindkét részről kreativitást igényelt. Miután ügy-
félszolgálatunk bezárt, mindennapos volt, hogy a Hivatal udvarán, 
egy padon ülve írjuk a jegyzőkönyvet, egyeztetünk a párokkal.  

A jegyesek nehéz szívvel, de tudomásul vették, hogy sokáig csak 
két tanú jelenlétében tarthattuk meg a szertartásokat. Volt, hogy 
az esküvőre nem készültek el a karikagyűrűk, vagy nem sikerült 
menyasszonyi csokrot készíttetni. Többen próbálták újabb idő-
pontra halasztani a szertartást, bízva a kedvezőbb feltételekben. 

A házasságkötés ünnepélyességét megteremteni nem egyszerű 
feladat ebben a helyzetben. Igazán megható volt az egyik házasu-
ló pártól, hogy a szertartás előtt a székekre táblákat helyeztek ki a 
jelen nem lévő hozzátartozók nevével. Több jegyespár telefon se-
gítségével élőben közvetítette az eseményeket a család részére, és 
olyan is előfordult, hogy a kis házasságkötő terem ablakát kinyitva 
kísérték figyelemmel a szülők, ahogy a fiatalok kimondják az igent. 
A maszkviselés kellemetlenségét néhány házasuló tréfás hímzések 
használatával próbálta ellensúlyozni („Mr – Mrs”,  Igen-Igen”)

A házasulók kedvét nehéz megtörni. 2021. április végéig 108 db 
esküvőt tartottunk. Reméljük, hogy a korlátozások fokozatos fel-
oldásával lassan visszatérhetünk a nagyobb létszámú szertartá-
sokhoz – hangzottak Ladányiné Nováki Erika anyakönyvvezető 
optimista szavai.

A külföldön dolgozók többsége 
itthon kötne házasságot

- Az évről évre nagyobb számú házasságkötések a pandémia 
hatására átmenetileg csökkentek. Már 2020-ban az volt a tapasz-
talat, hogy több jegyespár elhalasztotta az esküvőjét 2021-re – ezt 
már Szeredi-Kiss Mariann művelődésszervező, a dunakeszi Mary 
Wedding esküvőszervező cég ügyvezetője mondja, aki azt tapasz-
talja, hogy akik elhalasztották – bár még az időpontban bizonyta-
lanok – nagy esküvőt terveznek.

- A külföldön élő magyar párok közül többen is átütemezték 
magyarországi esküvőjük időpontját, hiszen nem csak a beuta-
zást, hanem a visszautazást is mérlegelnie kell a meghívottaknak. 
Akik bátrak voltak és tavaly megtartották esküvőjüket az aktuá-
lis szabályok betartásával, azoknak javasoltuk, hogy lehetőleg egy 
helyen történjen a szertartás a vacsora és a party. Nagyban se-
gíti a nyáron házasságkötésre készülőket, hogy a nyitás első lé-
pései megtörténtek, ez reményt ad arra, hogy tovább haladjanak 
az esküvői előkészületek. Természetesen ez időben nem egyszerű 
a szolgáltatók helyzete sem, mert alkalmazkodnunk kell a párok 
változó igényeihez.

A korlátozások enyhítése segíti 
az esküvők megtartását is

- Természetesen kíváncsiak voltunk arra is, hogy milyen stílu-
sú menyasszonyi ruha hódít a hölgyek körében?

- A menyasszonyi ruhakölcsönzésben is tapasztaltuk a hölgyek 
reményteli várakozását a korlátozások feloldásával. Az egyre me-
részebb vonalak már nem csak a ruha hátán, hanem a dekoltázs-
ban is megjelennek. Az alsórész abroncsos megoldását felváltot-
ta a több rétegből álló szoknyarész, ez lehet tüllből, muszlinból 
és különleges csipkéből. Vannak olyan menyasszonyok, akik nem 
szerettek volna csipkéből ruhát, mégis a próba alkalmával bele-
szerettek. Hódítanak a vintage, rusztikus, bohém stílusjegyek – 
árulta el Szeredi-Kiss Mariann, a Mary Wedding esküvőszerve-
ző ügyvezetője. 

Vetési Imre
Fotó: Mary Wedding
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Kárpáti Zoltánné

Dunakeszi szemmel

„A MEGOLDÁSOKRA KELL FÓKUSZÁLNI, EZ VISZ ELŐRÉBB” – KÁRPÁTI ZOLTÁNNÉ ERZSIKÉVEL, A KŐRÖSI CSOMA 
SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓNŐJÉVEL BESZÉLGETTÜNK AZ ANYÁK NAPJÁRÓL, EGY NŐI VEZETŐ BOL-
DOGULÁSÁRÓL ÉS A VÁROS ADTA LEHETŐSÉGEKRŐL.

Kárpáti Zoltánné: A mi városunkban 
megtartó ereje van a közösségnek

- Hogyan telt az anyák napja? Ön 
számára miért különleges?

- Hálás vagyok, hogy az idei 
anyák napján is köszönthettem 
87 éves édesanyámat, mint édes-
anya fogadhattam a gyermeke-
im köszöntését, nagymamaként 
pedig örömmel öleltem magam-
hoz kisunokáimat, akik szintén el-
jöttek hozzám saját készítésű kis 
ajándékaikkal. Köszöntöttek, ver-
set mondtak, énekeltek a „keszi 
nagyi”-nak. 

- Ez már a második év, hogy az 
oktatási intézmények nem tudtak 
élőműsoros anyák napját tartani, 
de azért a diákokkal így is készül-
tek a tanárok köszöntővel, aján-
dékkal. Hogyan élik, élték meg a 
gyerekek, tanárok, szülők.

- Valóban embert próbáló idő-
szak áll mögöttünk, de mint álta-
lában – a nehézségek edzenek, és 
még kreatívabbá tesznek bennün-
ket. Az alsó tagozatos kisdiákok 
már visszatértek a jelenléti okta-
tásra – így tanítóik kihasználták a 
személyes találkozást és együtt ké-
szítették a gyerekekkel az anyák 
napi meglepetéseket. Többen vál-
lalkoztak kis műsor összeállításá-
ra, volt, aki rendkívüli online talál-
kozóra hívta a szülőket, „konspi-
rált” az édesapákkal, igazi megle-
petésként osztotta meg és vetítette 
le az édesanyák közösségének a vi-
deón rögzített osztályműsort. Az 
anyák napja bensőséges családi 
ünnep – amihez a pedagógus a ne-
velés eszközeivel adhat a legtöbbet. 
Felfokozza és ünnepibbé teszi a vá-
rakozást, példákat ad a méltó kö-
szöntésre, elmélyíti a gyermekek-
ben az ünnep fontosságát. Én ma-
gam is meghatottan néztem az 1. 

osztályos kisunokám osztályának 
kedves műsorát, s örültem, hogy 
a dédszülők is részesülhettek eb-
ből az élményből – hiszen a videón 
rögzített műsor minden otthonba 
eljuthatott.

- Ballagásra készül, készülhet-e 
az iskola?

- Hetek óta zajlanak a ballagási 
előkészületek. Elkészültek a nyol-
cadikosok tablói, nyomdában van-
nak a meghívók, megérkeztek a 
ballagó tarisznyák, a szülők segít-
ségével töltjük meg ezeket. A hé-
ten zajlottak a szülői értekezletek 
– ahol már az ünnepi díszítés is 
konkrét formát öltött. Hálásak va-
gyunk, hogy a hozzánk járó gyer-
mekek szülei ilyen segítőkészek. 

A ballagási ünnepséget egyéb-
ként tavaly is megoldottuk – na-
gyon emlékezetes, bensőséges ün-
nepségen búcsúztunk nyolcadiko-
sainktól, sok-sok elismerő vissza-
jelzést kaptunk a családoktól. Mi 
pedig hálásak voltunk, hogy a szü-
lők, családok megértették, hogy 
szűkebb körben tudunk ünnepel-
ni. Osztályonként vártuk a balla-
gó diákok 2 családtagját, és élőben 
streamaltük az ünnepséget, ami-
nek kiváló minőségét egyébként a 
VSD egyik edzőjének, Végh Zol-
tánnak köszönhettük. A szülők és 
a gyerekek az iskolában, a családi 
ünnepségre érkező rokonok pedig 
otthon, kényelmesen, a fotelban 
ülve, a televízió előtt voltak része-
sei az ünnepségnek. Három osztá-
lyunk ballagott – így háromszor 
ballagtattunk egymás után. Az 
idei ballagást hasonlóképpen ter-
vezzük – ami azért is jó, mert ha a 
járványügyi szabályok időközben 
lehetővé teszik a nagyobb gyüleke-

zést, akkor ki tudjuk nyitni az is-
kolát minden vendég előtt – külö-
nösebb átszervezés nélkül. 

- A mai világban iskolaigazga-
tóként, női vezetőként milyen si-
kerek, nehézségek érik?

- 1990 óta vagyok a Kőrösi egyik 
vezetője – 2008-ig, mint a felső ta-
gozat igazgatóhelyettese segíthet-
tem Kollár Albin iskolateremtő 
munkáját. Azóta – de 2008 óta is 
sokat változott a világ. A rendszer-
váltás idején a reformpedagógiák 
lázában égtek az iskolák – ezekből 
választotta ki-ki azt, amellyel leg-
inkább azonosulni tudott. Mind-
ezt jelentős anyagi megszorítások 
mellett, de saját gazdaként, a ren-
delkezésre bocsátott keretek kö-
zött önállóan döntve. Szép kor-
szak volt, hiszen a Kőrösi önálló 
arculata, a hagyományok megala-
pozása történt ekkor, melyet kü-
lönlegessé tett a sok-sok művésze-
ti alkotás, a diákok, pedagógusok 
munkáját elismerő iskolai érmek 
alapítása és azoknak a városi prog-
ramoknak a létrejötte, melyek az-
óta is nagy elismerésnek örvende-
nek (Városi Néptánc Gála, Hely-
történeti Vetélkedő – csak kettő a 
sok közül). 2008-tól a korábbi le-
hetőségek beszűkültek ugyan, más 
területen azonban új ablakok nyíl-
tak: a tervszerű és jelentős fejlesz-
tések időszaka következett. El-
avult az épületünk, az udvarunk, 
a berendezéseink. Óriási segítség, 
hogy az átfogó fejlesztések nem 
egy-egy igazgatói lobbinak kö-
szönhetően valósulnak meg – ha-
nem tudatos tervezés és üteme-
zés az alapja a tulajdonos önkor-
mányzat és a fenntartó tanker-
ületi központ iskolapolitikájának. 

Ma öröm belépni a Kőrösibe: meg-
újult, modern, esztétikus környe-
zet fogadja a diákokat. S ami en-
nél is fontosabb – a hozzánk érke-
ző új pedagógusok mind kiemelik, 
hogy olyan közösségbe érkeznek, 
ami különösen támogató. Büsz-
ke vagyok, hogy ilyen csapat tagja 
lehetek. Persze napi gondok min-
dig előfordulnak, de ahogy a gye-
rekeknek is mondani szoktam: a 
megoldásra vagyok kíváncsi. Kifo-
gásokat mindenki tud sorolni – én 
magam a megoldásokra fókuszá-
lok, hiszen ez visz előrébb. Ezért 
a megoldások emberét keresem és 
kedvelem, ezt a hozzáállást várom 
el tanítványaimtól és munkatársa-
imtól. 

- Nemrégiben felújításon esett 
át az iskola, készülnek-e, szükség 
van-e újabb fejlesztésre?
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Dióssi Csaba: 
a lakosság együtt 
tudja olyanra
formálni a várost, 
ahol igazán
otthon érezné 
magát

- válaszol a polgármester

- Tennivaló mindig van. 
Keressük a lehetőségét az is-
kolaudvar szépítésének, s las-
san a belső nyílászárók is 
megérnek a cserére. Továbbra 
is zsúfoltan vagyunk – néhány 
éve tanteremmé kellett alakí-
tanunk a tanáriszobát, felál-
dozva ezzel az iskolai könyv-
tárunkat is. A szűkös hely-
zet fokozza a kreativitást – így 
sok-sok apró, általunk is elvé-
gezhető belső átalakítással, át-
rendezéssel teremtettünk új 
lehetőségeket, főleg a csoport-
bontásokra alkalmas kis he-
lyiségek kialakításával. Ami 
most szerintem egyre inkább 
hiányzik: biztonságos, fedett, 
kulturált kerékpár tároló. 

- Anyaként, nagymama-
ként milyen az élet Dunake-
szin?

- Jeles történelmi és kultu-
rális hagyományokkal ren-
delkező nagyvárosból érkez-
tem ide csaknem 40 éve. Nem 
titkolom, hogy nagyon ne-
hezen illeszkedtem be, soká-
ig tartott, hogy megszokjam 
az itteni életet. Sokat segített, 
amikor elkezdtem csapatokat 
felkészíteni a Városi helytör-
téneti Vetélkedőre – mert rá-
kényszerültem, hogy bejár-
jam a települést, megismer-
jem múltját, hagyományait. 
Ma már nem tudok úgy ki-
lépni a lakásomból, hogy ne 
találkozzak ismerőssel, a Kő-
rösi révén is generációk felnö-
vekedését kísérhettem végig. 
Kialakult a kötődésem a tele-
püléshez, s ami boldoggá tesz, 
hogy mindkét gyermekem itt 
képzeli el a jövőjét. Számom-
ra nagy érték és fontos dolog 
– még ha nem is leszek min-
denki számára népszerű e 
gondolattal – hogy a gyerme-
keim nem külföldön keresik a 
boldogulást. Komolyan gon-
dolom, hogy a magyarságért, 
a hazámért és a szűkebb lak-
helyemért ezzel tudtam a leg-
többet tenni.

- Már nagyok a gyerme-
kei, így van összehasonlítá-
si alapja a tíz évekkel ezelőtti 
Dunakesziről és a mostani-
ról. Mennyivel és miben lett 
családbarátabb?

- Debrecenből érkeztem 
egy olyan településre, amely-
nek nem volt központja, nem 
volt közlekedése, nem voltak 
nagy múltú iskolái, színháza, 
és sorolhatnám. Viszont vol-
tak kis közösségek, társaságra 
vágyó új beköltözők, és szá-
momra „az iskola”, amelyik 
kulturális és sport központot 
alakított ki a lakótelep szívé-
ben. Igyekszem megbecsül-
ni, hogy ez az iskola befoga-
dott, elfogadott és útjelzőként 
szolgált itteni életemhez. An-
nak idején egy játszótér volt 
itt a lakótelepen, családba-
rát helyszíneket és programo-
kat nehéz volt találni. Ma, ha 
a kisunokáimtól megkérde-
zem, hogy melyik játszótérre 
menjünk – ők már sorolják, 
hogy a sok közül éppen me-
lyik a kedvenc. Régen a kul-
turális programok zöme az 
óvodákhoz, iskolákhoz kötő-
dött. Voltak kedves kis kezde-
ményezések, jó ötletek – me-
lyek egy-egy ember elkötele-
ződéséből nőttek ki. Hálás-
nak kell, hogy legyünk nekik, 
hiszen utat mutattak a fejlő-
désre.

Sok minden elismerésre 
méltó dolog történt Dunake-
szin az elmúlt 10 évben. Én 
ezek közül a közösségépítést, 
a közösségteremtést s az ez-
zel együtt járó hagyomány-
teremtést és hagyományápo-
lást tartom a legfontosabb-
nak. Egy agglomerációban 
fekvő település igazi városi 
közöséggé formálódásának 
alapköve, hogy lokálpatri-
ótákká váljanak az itt élők. 
Megtartó ereje a közösség-
nek van.

- Mit hiányol, mit javasol 
még Dunakeszire?

- Szívesen mennék itt mo-
ziba, koncertre, színházba – 
olyan körülmények között, 
ami méltó egy ekkora vá-
ros, pezsgő kulturális életé-
hez. Tudom, hogy tervben 
van ez a fejlesztés, nagyon 
várom a megvalósulását. Né-
hány évvel ezelőtt kolléga-
nőmmel készítettünk pályá-
zati anyagot egy tanösvény-
ről, ami a jellegzetes ártéri 
flórát és faunát mutatná be. 
Örömmel tölt el, hogy ennek 
egy része megvalósult Nyíri 
Márton kezdeményezésére. 
Nagy érdeklődéssel figyel-
tem a városi könyvtár mun-
káját – amely évekkel ez-
előtt feldolgozta a város épí-
tett örökségét, gyalogos és 
kerékpáros útvonal javasla-
tokat tett emlékműveink és 
műemlékeink megismerte-
tésére, bejárására. Hasonló 
kezdeményezést látok jelen-
leg a Helytörténeti Gyűjte-
mény vezetője, Kerekes Dóra 
részéről – aki erre alkalmas 
telefonos applikáció segítsé-
gével tervezett meg több út-
vonalat érdekes feladványok-
kal, rejtvényekkel és fontos 
háttérinformációkkal. Szí-
vesen látnék hasonló kezde-
ményezéseket, melyek a tar-
talmas időtöltés palettáját to-
vább színesítenék városunk-
ban. S hogy tárgyi példát is 
említsek: sok-sok biztonsá-
gos, fedett kerékpár tárolóra 

lenne szükség az iskolák köz-
vetlen környezetében – így 
tovább lehetne népszerűsíte-
ni a kerékpáros közlekedést.

Dióssi Csabát, Dunakeszi 
polgármesterét kérdezzük, 
hogy további kerékpáros fej-
lesztésekre készül-e a város-
vezetés?
- Az elmúlt hetekben zárult le 
az EuroVelo 6 kerékpárút du-
nakeszi szakaszának építé-
se, amely állami beruházás-
ként valósult meg. Tervezzük, 
hogy az EuroVelo 6-ot össze-
kötjük a Fő úton haladó ke-
rékpársávval. A tervek jelen-
leg engedélyeztetés alatt áll-
nak. Erzsike felvetése, hogy 
fedett, biztonságos kerékpár-
tárolók épüljenek a dunake-
szi iskolák udvarán vagy kö-
zelében nagyon jó ötlet. De 
mivel iskolákról van szó, fel 
kell vennünk a kapcsolatot a 
Dunakeszi Tankerületi Köz-
ponttal, és közösen kidolgoz-
ni a beruházás részleteit. Az 
ilyen javaslatok megtételére 
adtunk is lehetőséget az idei 
fejlesztéseket bemutató Közös 
terveink című kiadványunk 
végén, mert így a közösség, a 
lakosság együtt tudja olyanra 
formálni a várost, ahol igazán 
otthon érezné magát. Ügy-
félszolgálatunkon, rendezvé-
nyeinken várjuk az ötleteket.

Szeredi Helga 
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Tuzson Bence és Peti Sándor

Elismerés a művészet világnapján
HARMADIK ÉVE ÁPRILIS 15-ÉN ÜNNEPELJÜK A MŰVÉSZET VILÁGNAPJÁT. 
EZ A RANGOS ESEMÉNY ALKALMAT AD ARRA, HOGY FIGYELMÜNKET A 
MŰVÉSZEKRE, A MŰVÉSZETRE IRÁNYÍTSUK. IDÉN, EZEN A NAPON DU-
NAKESZI ISMERT ALKOTÓJÁT, PETI SÁNDOR FOTÓMŰVÉSZT KIEMELKE-
DŐ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE ELISMERÉSEKÉNT ELISMERŐ OKLEVÉLBEN 
RÉSZESÍTETTE PROF. DR. KÁSLER MIKLÓS, AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTERE.   

Az UNESCO Általános Konferenciájának 40. ülésszakán, 2019-
ben Mexikó és Törökország javaslatára született egyhangú dön-
tés arról, hogy a művészet is kerüljön fel az ünnepelt napok so-

rába. Az ülésszakon megfogalmazódott többek között, hogy a művészet 
fejlődésének előmozdítása eszköz lehet a szabad és békés világ eléréséhez 
is. Az április 15-i dátum apropója Leonardo da Vinci itáliai polihisztor 
1452-es születésének napja. 

Az oklevelet április 15-én a VOKE József Attila Művelődési Központ-
ban adta át a fotóművésznek Tuzson Bence, a térség országgyűlési képvi-
selője. Az eseményen elhangzott: „Peti Sándor fotóművész kulturális és 
közéleti munkája, a 10 éve megalakult DunArt Képzőművészeti Egye-
sület megalapításában és vezetésében vállalt meghatározó szerepe, szo-
ciális érzékenysége alkalmassá tette arra, hogy Elismerő Oklevélben ré-
szesüljön a művészet világnapján. Szerencsés emberek élnek itt Dunake-
szin, ahol egyre gazdagabb a művészeti élet, ahol színvonalas művészek 
színesítik a város programjait, és ahol létre tud jönni egy olyan művésze-
ti közeg, amely egymást motiválja az alkotói létben.”

Megkérdeztük Peti Sándort, számára mit jelent a művészet világnapja? 
– Örülni kell annak, hogy végre a művészet is kapott egy kiemelkedő 

napot. Úgy gondolom, jó lehetőség arra, hogy ebben a tavaszi időpont-
ban kiállításokat, művészeti rendezvényeket lehet majd tartani. Végre 
van egy saját ünnepe a művészetnek. Városunkban is lehet ez olyan ran-
gos esemény, mint például a Múzeumok éjszakája, vagy a hagyományos, 

augusztus 19-i Nyári tárlat. Szeretnék majd egyeztetni Csoma Attilával, 
a VOKE József Attila Művelődési Központ igazgatójával, hogy tegyük 
emlékezetessé ezt az április 15-i napot. Jó alkalom lenne arra, hogy vá-
rosunkban ily módon is ünnepelhessük az alkotó művészetet. Talán jö-
vőre erre már lesz lehetőség.  

– Számomra megtisztelő ez az elismerés. A tárlatlátogató közönség 
eddigi munkásságomat egy korábbi életmű tárlatomon megismerhette. 
Terveztünk egy kiállítást az egyesület létrejöttének tíz éves évforduló-
jára. Összeállítottuk az anyagot, elkészült a kiállítás katalógusa is, ám 
most még ezt sem oszthatjuk ki az alkotók között és a közönség sem jut-
hat még hozzá. Szeretnénk ezt a jubileumi kiállítást még az idén megren-
dezni. Katona M. István 

Fotó: Ligeti Edina 
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Varadiai báró Baich Péter (Szatumik [RO]), 
1886. július 19.‒Imreháza, 1919. november 
22.) különleges ember volt – a szerb királyi 
család trónörököse (anyai ágon), a Vilmos-

huszárok (7. huszárezred) századosa, háborús hős szá-
mos kitüntetéssel, champion úrlovas, lótenyésztő, is-
tállótulajdonos és a magyarországi military versenyek 
egyik meghonosítója. Ugyanakkor igazi nagyvilági fia- 
talúr, hatalmas bácskai és bánsági földbirtokokkal és 
vagyonnal, akinek – szülei korai halálát követően – 
senki nem szabott határokat. Bár katonai iskolába járt 
és huszárként szolgált, kihágásainak se vége, se hosz-
sza nem volt. 1913-ban Nagyváradon, egy hadgyakor-
latról hazatérve nem talált helyet a Royal kávéházban, 
ezért lovával felment az emeltre – teát kért és kapott. 
Egy évvel később autójával – és huszártársaival – ver-
senyre kelt a Nagyvárad‒Budapest gyorsvonattal és 
nyert. Nagy népszerűségnek örvendett kedves termé-
szete, nagyvonalúsága és lovagiassága miatt.

Baich varadiai (Vărădia, RO) birtokán ménestelepet 
tartott fenn. Ezredében és versenyei alkalmával is saját 
lovait ülte meg. Rendszeresen részt vett a hadsereg lóver-
senyein, többször nyert Bécsben, a katonai akadályver-
senyen, ahol császári-királyi tiszteletdíjat is kapott. Sőt, 
1911-ben II. Vilmos német császár (1888‒1918) távirat-
ban gratulált győzelmeihez és a „porosz királyi korona-
rend IV. osztályával” tüntette ki.

1913-ban megvásárolta Imreháza-majort, ahol ma-
gánidomító intézetet nyitott. Ennek vezetője Willi-
am Geoghegan (Edward Geoghegan alagi tréner öccse) 
lett. A központi épülettől nem messze – olasz mintára – 
akadálypályát építtetett, illetve számos alkalommal tet-
te lehetővé, hogy az alagi falkavadászok (amely egylet-
nek maga is tagja volt) birtokát használják. Az Urlovasok 

Szövetkezetének pályáin – Alagon, Siófokon, Pozsony-
ban és Tátralomnicon – rendszeresen indította lovait, 
amelyek sárga-vörös színekben versenyezve számos si-
kert hoztak neki. 

1914-ben ezredét a harctérre küldték, Baich kisebb 
megszakításokkal 4,5 évet töltött el a háborúban. Hama-
rosan parancsnok lett a zászlóaljánál, és számos kitünte-
tésben részesült. Harcolt az orosz és az olasz fronton is. 
A hadszíntéren arról sem feledkezett el, hogy megörö-
kítse, amit látott. A Társaság című lapnak 16 fotót adott 
át, amelyek 1915 januárjában meg is jelentek az újság ha-
sábjain.

Szakmai pályája szépen alakult, magánélete azonban 
nem. Egy nagyváradi özvegyasszony lányát, Hoffmann 
Micit szerette, aki a Vígszínházban játszott. Baich csa-
ládja nem tartotta megfelelő feleségnek a hölgyet, a há-
zasságkötést kétszer elhalasztották. A harmadik alka-
lommal kitűzött nap reggelén Baich Pétert holtan talál-
ták imreházai birtokán – saját fegyverével lőtte agyon 
magát. 33 éves volt. (A sors fintora, hogy Hoffmann Mici 
később báró Wenckheim Lajos felesége lett, akit e házas-
ságkötés miatt családja kitagadott.)

„Cigányos, betyáros, délvidékies, uriasan hanyag 
magatartásu gavallér volt Péter báró.” – írta Baichról 
Krúdy Gyula halála után kilenc évvel. – Nem lehetett 
tudni, „melyik erszénye kövérebb, a bankós bugyellári-
sa, vagy az a mesebeli zsákja, amelyben minden ember 
jókedvét hordja.”

Dr. Kerekes Dóra
gyűjteményvezető

Révész István
Helytörténeti Gyűjtemény

Egy különleges ember különös 
halála Dunakeszi-Imreházán

IMREHÁZA – DUNAKE-
SZIHEZ TARTOZOTT AZ A 
FÖLDTERÜLET, AMELYET ID. 
MIHÁLIK JÁNOS KAMARAI 
MÉRNÖK VÁSÁROLT MEG 
1818-BAN, ÉS KÉSŐBB FIA, 
A HÍRES MÉRNÖK, MIHÁLIK 
JÁNOS (1818‒1892) LEG-
IDŐSEBB GYERMEKÉRŐL 
IMREHÁZÁNAK NEVEZETT 
EL. A PUSZTA MIHÁLIK 
HALÁLA UTÁN TÖBBSZÖR 
GAZDÁT CSERÉLT, VÉGÜL 
1913-BAN AZ ALAGTÓL (ÉS 
A LÓVERSENYEKTŐL) MINT-
EGY 3 KILOMÉTERRE LÉVŐ 
TERÜLETET BÁRÓ BAICH 
PÉTER VETTE MEG. Báró Baich Péter
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Sipos Dávid 
alpolgármester 

és az ajándékozó 
Böőr-házaspár 

Böőr Zoltán feleségével, 6 és 
14 éves kislányukkal a Toldi-
Dombliget lakóparkban él-

nek. A gyerekekkel szinte naponta 
felkeresik a közeli Toldi játszóteret, 
ahol jól érzik magukat, remek feltöl-
tődést jelent a lányok számára az ott 
eltöltött idő. Ő pedig még mindig a 
futball varázsában él, s így mi sem 
volt természetesebb számára, hogy 
feleségével új hálót vásároljanak a 
játszótér kispályás focikapuira.

 A napfényes szerda reggelen a hát-
térben a Dunakeszi Közüzemi Non-
profit Kft. munkatársai javították, 
festették a játszóbútorokat, a foci ka-

pukon a régi, szaggatott hálót lecse-
rélték a Böőr-házaspár által vásárolt 
újakkal. A jó idő beköszöntével a vá-
ros a biztonságos, jól felszerelt ját-
szótérrel készül a gyerekek fogadá-
sára. 

Sipos Dávid alpolgármester kedves 
szavakkal köszönte meg Böőr Zoltá-
nék példaértékű gesztusát, melynek 
– mint fogalmazott - erkölcsi értékét 
különösen emeli az a tény, hogy ke-
vesen vannak, akik önzetlenül vásá-
rolnának bármilyen játszóeszközt a 
közösség számára. 

Családbarát önkormányzatként 
nagyon fontosnak tartják, hogy a 

város polgárai jól érezzék magukat 
Dunakeszin, a gyerekek neveléséhez 
minden feltételt biztosítsanak. 

– Ennek érdekében pl. folyamato-
san felújítjuk, javítjuk játszóterein-
ket. Ezért örülünk annak, ha a vá-
ros lakói között vannak, akik ebben 
partnerek, önzetlenül segítik a helyi 
közösségeket – mondta elismerően 
Sipos Dávid alpolgármester, aki fel-
kérte az egykori válogatott labdarú-
gót, hogy közösen szervezzenek ha-
gyományteremtő céllal egy Toldi la-
kópark - Tóváros kispályás labdarú-
gó tornát. 

Böőr Zoltán nyitott volt a felkérés-
re – bár napjainkban már nem iga-
zolt labdarúgó -, hetente 2-3-szor 
fut, nagyobbik lányukkal a Kőrösi 
iskola melletti KRESZ és sportpark-
ba járnak edzeni. 

„Reméljük, hogy minél több „háló-
szaggató” gól születik, és akkor majd 
újból kicseréljük” – szólalt meg Böőr 
Zoltán futballista énje, aki elmond-

SOKAK SZÁMÁRA LEHET IGAZI PÉLDAKÉP A 21-SZERES VÁLOGA-
TOTT, HÁROMSZOROS MAGYAR BAJNOK, KÉTSZERES KUPAGYŐZ-
TES LABDARÚGÓ BÖŐR ZOLTÁN, AKI PÁLYAFUTÁSA BEFEJEZÉSE 
UTÁN SEM SZAKADT EL KEDVENC SPORTÁGÁTÓL. DEBRECEN, 
GYŐR, ÚJPEST EGYKORI KEDVENCE ÖT ÉVE ÉL CSALÁDJÁVAL DU-
NAKESZIN, AHOL OLYAN ÖSSZETARTÓ KÖZÖSSÉGRE TALÁLTAK, 
MINT AMILYEN FIATALABB KORUKBAN KÖRBEVETTE ŐKET A 
HAJDÚSÁGBAN. MA IS VALLJA, HOGY KÉT ÉVTIZEDES SPORT-
KARRIERJE SORÁN SOKAT KAPOTT A KÖZÖSSÉGTŐL, AMIBŐL Ő 
IS SZERETNE VISSZAADNI MÁSOKNAK. 

Az egykori 
kiváló labdarúgó 

kapuhálót ajándékozott a városnak
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Játszótér felügyelet működik a városban 
DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FONTOS FELADATÁNAK TARTJA, HOGY A GYERMEKEK SZA-
BADIDEJÜKET KORSZERŰ, TETSZETŐS, AZ IGÉNYEKNEK MEGFELELŐ JÁTSZÓTEREKEN TÖLTSÉK. 
SZÓRAKOZÁSUK BIZTONSÁGÁRA ÉS A JÁTÉKESZKÖZÖK ÁLLAGÁNAK MEGÓVÁSÁRA JÁTSZÓTÉRI 
FELÜGYELETET ALAPÍTOTTAK. MIÓTA MŰKÖDIK A FELÜGYELET ÉS MILYEN FELADATAI VANNAK A 
FELÜGYELŐKNEK? EZZEL A KÉRDÉSSEL KEZDTÜK A BESZÉLGETÉST LENGYEL PÉTERREL, A JÁTSZÓ-
TÉR FELÜGYELŐK CSOPORTVEZETŐJÉVEL. 

– Negyedik éve, hogy az önkormányzat kezdemé-
nyezésére létrehoztuk a játszótér felügyeletet. Felada-
ta a gyermekek biztonságának és a játszóterek játéka-
inak a megóvása. Bevezettük az éjszakai zárva tar-
tást is. A nyitási és zárási időpontok jelenleg a járvány 
függvényében változhatnak, de általában a nyári idő-
szakban reggel 8-tól 21 óráig, télen 18 óráig vannak 
nyitva. Olyan játszótereken, ahol nincs térvilágítás, 
sötétedéskor már bezárható.  Kivétel az Ordass La-
jos parkban lévő játszótér, ahol sportolási lehetőség 
is van futópályával, és sok felnőtt munka után, az esti 
órákban igényli a sportolást, számukra a kivilágított 
pályán este 10-11 óráig lehetőség van edzéseket tar-
tani

– Hogyan választották ki a játszótéri felügyelő-
ket? 

– Az akkor még önkormányzati képviselő Sipos 
Dávid alpolgármesterrel körbejártuk a területet és 
kerestünk olyan ismerősöket, főként nyugdíjasokat, 
akik szívügyüknek tekintik a játszóretek állapotának 
a megvédését, és a gyerekek kulturált szórakozásának 
biztosítását. A felügyelet 15 fővel alakult meg, tevé-
kenységüket munkaköri leírás alapján végzik. Főként 
minden olyan rendellenességre kell figyelni, amely a 
játékok használatából adódóan balesetet idézhet elő. 
Ha meghibásodást észlel, azt jelzi az önkormányzat, 
illetve a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. felé. Je-
lenleg 20 játszótér van Dunakeszin, és 16 játszótéri 
felügyelő dolgozik a város területén. Néhány helyen 
nem láttuk indokoltnak felügyelő alkalmazását. 

– Sajnos voltak olyan esetek, amikor főleg éjsza-
ka, fiatalok magukról megfeledkezve a játszótéren 
randalíroztak. Ilyenkor mit kell tenni a felügyelő-
nek? 

– Igen, előfordult, főként az éjszakai időben, hogy a 

tizenéves fiatalok megfékezésére több esetben sor ke-
rült. Az önkormányzat rendelkezése szerint a felü-
gyelőnek nappal a közterület felügyeletet kell értesí-
teni, éjszaka a rendőrséget a 112-es melléken. Jó kap-
csolatunk van a Dunakeszi Városi Polgárőrséggel va-
lamint a Dunakeszi Bod-Reflex Kft.-vel, ők is több 
esetben közreműködtek az éjszakai rongálások elhá-
rításában. 

– A játszóterek fejlesztése, karbantartása folyama-
tos. Jelenleg az önkormányzat Tóth Eszter főkertész 
koordinálásával nagy súlyt fektet a játszóterek fásítá-
sára is. Az előforduló hiányosságokra, vagy a szülői 
igényekre a városgazdálkodási osztály reagál. Dióssi 
Csaba polgármester és Sipos Dávid rendszeresen ér-
deklődnek a felügyelők munkájáról. A kiválasztott 
személyek egytől egyig megfeleltek és megfelelnek a 
rájuk bízott feladatra, biztosítják a gyermekek szóra-
kozásának nyugodt körülményeit. 

A Tóvárosban Bartók Mária vigyáz arra, hogy a vá-
ros egyik legjobb játszóterén minden rendben legyen.  

– Nekem nagyon tetszik ez a feladat, szívügyemnek 
tekintem. Nyolcadik éve lakunk itt, még Bocsák Ist-
vánné, akkori képviselő kért fel erre a feladatra. Volt 
eleinte egy-két probléma a kamaszokkal, de nem en-
gedhetjük meg, hogy kárt tegyenek a játékokban. Ha 
látok meghibásodott játékot, jelzem, és elviszik javí-
tásra, vagy cserére. A gyerekek és a szülők már jó is-
merőseim, a Mogyi kutyámat is kedvelik. A tó mel-
lett kiváló, hangulatos a játszótér, sok gyermekes szü-
lő hozza el a csemetéjét, ha jó az idő. Amikor meg-
hirdetik a köztisztasági napot, külön kiplakátolom, és 
felteszem a Facebookra is. Aztán összejönnek a szü-
lők és közösen megtisztítjuk a környéket. Szeretem 
ezt a munkát. 

Katona M. István  
A szerző felvétele

ta, hogy annyi mindent kapott 
a sportágtól. – Volt abban si-
ker és sérülés is, aminek pl. fe-
leségemet is köszönhetem. Hu-
szonhat éves voltam, amikor 
egy súlyos sérülés után meg-
ismertem a gyógymasszőrként 
dolgozó későbbi feleségemet. 
Ilyen az élet, amit az egyik 
oldalon elvesz, azt a máso-
kon visszaadja. Én is szeret-
nék visszaadni a közösségnek 
– mondta, majd arról beszélt, 
a számukra nem az volt a kér-
dés, hogy miért ajánlják fel a 
kapuhálót, hanem, hogy miért 
ne biztosítanák, miért ne segí-
tenének annak a közösségnek, 
ahol élnek.

- A mi családunk – a 
lehetőségeihez mérten – szí-
vesen segít másokon. Nagy 
örömmel láttuk, hogy rend-
szeresen játszanak a futball-
pályán, amit a háló elhaszná-
lódott állapota is mutat. Egész 
életem a futballról szól, már 
gyerekkoromban is nagyon 
sokszor játszottam kispályán 
is, és nagyon örültünk annak, 
amikor volt háló a kapun. Ez 
nagyon ritka volt abban az idő-
ben, inkább üres kapura ját-
szottunk, vagy két tégla volt a 
„kapufa”. El nem mondhatom, 
hogy milyen nagy boldogságot 
jelentett az a számunkra, ami-
kor egy-egy alkalommal volt 
háló a kapun. A feleségemmel 
ezért gondoltuk, hogy talán 
hasonló boldogságot jelent-
het az itt futballozó gyerekek-
nek, vagy felnőtteknek, ha ők 
is hálóra tudnak játszani, mint 
amilyet nekünk jelentett. Bí-
zunk benne, hogy ez is hamar 
elhasználódik, és akkor majd 
kicseréljük – simogatta meg az 
új hálót Böőr Zoltán. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Lengyel Péter 
és Bartók Mária
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MUNKAERŐ FELVÉTEL

Távfűtési területre 
kazángépész /
kazánkezelő 

Feltétel: 
- kazángépész 

vagy kazánkezelő 
képesítés 

Előnyt jelent: 
- csőszerelő, 

villanyszerelő, lakatos 
képesítés

- Alapfokú számítógépes 
ismeretek

- Dunakeszi vagy 
vonzáskörzetében levő 

lakhely 

Távfűtési területre 
csőszerelő, 
karbantartó 
Feltételek:  

- Csőszerelői 
szakképzettség és/

vagy legalább 1 éves 
gyakorlat 

a szakmában
- "B"kategóriás 

jogosítvány.
Előnyt jelent:   

- Láng- és ívhegesztési 
képesítés és/vagy 

gyakorlat
- Dunakeszi vagy 

vonzáskörzetében 
levő lakhely

- Alapfokú számítógépes 
ismeretek

Amit kínálunk: 
- Bejelentett, biztos 

és hosszú távú 
munkahely

 - Versenyképes 
javadalmazás

 - Cafetéria
 - Munkaruha

 - Szolgálati telefon
 - Továbbképzés

 - Barátságos, családias 
munkalégkör
 - Változatos 

munkavégzés

Az önéletrajzukat 
a kozuzem@

dkkozuzemi.hu e-mail 
címre várjuk 

a titkárságon.
Igazgatóság 

és ügyfélszolgálati 
iroda

Krajcár u. 16.

www.dkkozuzemi.hu

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. azonnali kezdéssel, hosszú távú 
munkalehetőséget kínál az alábbi munkakörök betöltésére:

VIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET

2120 Dunakeszi, Fő út 40.
Tel.: 30/664-3331

Nyitva tartás: H-P: 7.00-19.00, Szo-V: 8.00-18.00

www.passziom.hu 

Szakképzett virágkötő vagy és állást keresel? 
Legyél Te is a csapatunk része… keressük azt a talpraesett, 

jó kommunikációs készséggel rendelkező kedves, mosolygós virágkötő 
munkatársat, aki szeretne 8 órában, több műszakban 

velünk együtt dolgozni üzletünkben.
Jelentkezni személyesen üzletünkben vagy telefonon 

a 06-30-664-3331-es telefonszámon lehet.
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Vízteres betétekkel is!
Már 40 éve Gödön, 
igény szerinti 
kivitelben is!
Molnár Zoltán
06 27 636 595
06 20 591 0768

CSERÉPKÁLYHA-
ÉPÍTÉS,- TISZTÍTÁS,- ÁTRAKÁS

DUNAKESZI ÖKÖLVÍVÓ TÖRTÉNETÉBEN AZ 1990-ES ÉVEKBEN ERDEI ZSOLT, LESTÁR ISTVÁN, SZALAI KÁROLY ÉRTEK EL KITŰNŐ ERED-
MÉNYEKET.  EZÚTTAL A 19 ÉVES 187 CM MAGAS, KISPORTOLT KISS HUNOR LEVENTÉT KERESTEM FEL OTTHONÁBAN, AKI A KIELCEI 
IFJÚSÁGI VILÁGBAJNOKSÁGON BRONZÉRMET NYERT, HOGY ÚJABB NAGYSZERŰ SIKERÉRŐL SZÁMOLJON BE OLVASÓINKNAK. LEVEN-
TE A GÖDÖLLŐI EGYETEM ELSŐ ÉVES HALLGATÓJA LEVELEZŐ TAGOZATON. EDDIG 72 MÉRKŐZÉSE VOLT. 

Az acélöklű vb bronzérmes dunakeszi 
bunyós a rakoncátlan lovat is betöri

- Mi a siker titka? – kérdeztem 
a magyar ökölvívás egyik nagy re-
ménységétől.

- 2015 óta versenyzem. Meggyő-
ződéssel vallom, hogy minden fel-
készülést komolyan és alaposan 
kell venni. Jelenleg heti tíz edzé-
sen veszek részt. Reggel 90 perces, 
délután 150 perces edzést tartok. 
Egyetlen nap a vasárnap, a pihe-
nőnapom. Jelenlegi edzőm Erdei 
Zsolt és Anatoly Gavrilov. Akara-
tos vagyok, nem engedem ellenfe-
lemet kibontakozni. Szívósságom-
mal, állóképességemmel, techni-
kai tudásommal, gyorsaságom-
mal és fizikai erőmmel értem el 
eddigi sikereimet. Soha nem sza-
bad megállni, mindig dolgozni 
kell a folyamatos fejlődés érdeké-
ben, mindig a győzelemre kell tö-
rekedni. 

- Szorgalmad, tehetséged már öt 
nagy siker bizonyítja.

- Az elsőt 2015-ben értem el 
a serdülő EB-n, Horvátország-
ban bronzérmes lettem. 2018-ban 
Gimnasiada (junior olimpia) Mar-
akóban a dobogó legmagasabb fo-
kára állhattam. Oroszországból a 
junior EB-ről ezüstéremmel tértem 
haza. 2020-ban elindultam a fel-
nőtt magyar bajnokság mezőnyé-
ben és győzelmeimmel aranyérmet 
szereztem. Idén februárban, Deb-
recenben részt vettem a II. Bocs-
kai-emlékversenyen, a szuper cso-
portban 5. lettem. Legutóbb pe-
dig, április végén a lengyelországi 
Kielcében rendezett ifjúsági világ-
bajnokságon bronzérmet nyertem. 
Mindig minden versenyen a szuper 
nehézsúly csoportban indultam. 
Eddig 72 mérkőzést öklöztem, 59 

győzelem mellett 13 alkalommal 
kaptam ki pontozással. Pályafutá-
som alatt eddig két arany, egy ezüst 
és két bronzérmet szereztem.

- Legújabb sikered a lengyelor-
szági vb bronzérem. Hogyan tud-
tál felkészülni a rangos versenyre?

- A koronavírus megnehezítet-
te a felkészülésemet. Elmaradtak 
a versenyek, amelyek jó felkészü-
lést adnak a nagyobb viadalokhoz. 
Ezt éreztem VB-n is az első mérkő-
zés alatt. Ifjúsági VB-t tavaly nyá-
ron kellett volna megrendezni, el-
maradt s így került sor az idei meg-
rendezésére. Lengyelországi ver-
senyen 52 ország szerepelt. Szuper 
nehézsúlyban (2002-2003 születé-
sűek) 18-an indultunk.  A verseny-
zőket két nagy csoportra osztották, 
innen az első négy jutott tovább, 
ezt követően 2-2 jutott az eldöntő-
be. A mérkőzések ideje 3x3 perc. 
Első ellenfelem, az indiai verseny-

ző volt, pontozással nyertem.  Má-
sodik ellenfél, az ifjúsági EB bajnok 
orosz versenyző, tőle szoros küz-
delemben kaptam ki pontozással.  
Ázsiai ellenfelemtől ugyancsak ki-
kaptam, később ő nyerte a súlycso-
portban az aranyérmet. 

- Mik a további terveid?
- Szeretnék kijutni a követke-

ző, párizsi olimpiára és utána pro-
fi ökölvívó pályára lépni. Igaz már 
most is vannak ajánlatok a profi vi-
lágból, de én csak az olimpia után 
akarok oda bekapcsolódni. 

- Szabadidődben mi a hobbyd?
- Szeretek fával barkácsolni, sze-

retek lovagolni. Tizenhét éve van 
lovas tanyánk, szabad időmben 
foglalkozom a lovak képzésével.

- További sok sikert kívánunk 
Levente! 

Solymosi László
Fotó: utanpotlassport.hu
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- Hogyan alakul a 2020/21-es 
szezon hajrája, elégedettek vagy-
tok a csapatok teljesítményével, 
eredményeivel?

- A 2020/21-es szezonunkat au-
gusztus 17-én tudtuk megkezdeni 
az Alagi utca 1. szám alatti jégpá-
lyánkon, ami a nyár folyamán tel-
jesen fel lett újítva. Öt korosztály-
lyal, hét csapattal indultunk neki 
a szezonnak, ami szeptemberben 
kezdődött. Sportolóink nagyon 
szívesen, teljes lelkesedéssel járnak 
edzéseinkre, ahol természetesen a 
fejlődés is megmutatkozik. Elége-
dettek vagyunk mind a sportolók, 
mind a saját munkánkkal. Felnőtt 
csapataink a 3x3-as bajnokságban 
és az OB IV-es bajnokságban is 
egyaránt jól teljesítettek és folya-
matosan járnak edzéseinkre.

- Mennyiben módosította a 

felkészülést, tornákat a Covid 
19-helyzet?

- Edzéseink, tornáink a 
pandémia hatására nem változ-
tak ebben a szezonban. A tehet-
séggondozó programunk sajnos 
csak nagyon kis mértékben tudott 
szerepelni ebben a szezonban, de 
nem csüggedtünk és az UP kor-
osztályú sportolóink létszáma el-
érte a 90 főt.

- Vártok új jelentkezőket a 
szakosztályba? Van bármi feltéte-
le a csatlakozásnak?

- Érdeklődőket 5-9 éves kor kö-
zött várunk szeretettel. Az edzé-
seink egyelőre zártkapusok, de az 
újonnan csatlakozni vágyók részé-
re nyitva áll.

- Hogyan fog telni a nyári szü-
net? Mikor kezdődik az új szezon?

- A 2020/21-es szezonunk 2021. 

június 13-án ér véget és 2021. au-
gusztus  16-án indul újra két hét 
felkészítő (alapozó) táborral. A 
nyári szünetben sportolóink ke-
zét elengedjük, hogy végezzenek 
teljesen más mozgásokat - úszás, 
biciklizés, fáramászás vagy bármi 
más és egy kicsit vonatkoztassa-
nak el a jégtől. A szezon nálunk 10 
hónapig tart, ami heti 3-4-5 edzés-
sel, plusz a hétvégi tornákkal jár. 
Nyáron mindenki pihenje ki ma-
gát, hogy a következő szezont fris-
sen, tele nyári élményekkel és jég-
re éhezve térjen vissza!

- Milyen terveitek vannak a jö-
vőre nézve?

- A következő, 2021/22-es sze-
zonunkat ugyancsak az Alagi ut-
cai jégpályán fogjuk folytatni for-
radalmi újításokkal. Nyáron edző-
ink képzéseken vesznek részt és 

még felkészültebben állunk neki 
a következő szezonnak. Terve-
zés alatt van egy normálméretű 
jégpálya építése - hozzá kell ten-
nem, hogy a létszám és az érdeklő-
dés meg kívánja ezt a pályát-, amit 
szeretnénk a 2022/23-as szezonra 
felállítani. A pályához színvonalas 
kiszolgáló egységeket tervezünk, 
ami meg fog felelni mind szeretett 
városunknak és a Magyar Jégko-
rong és Korcsolya Szövetségnek is! 
Erre a normálméretű pályára ter-
vezünk jégtánc és szinkronkor-
csolya oktatásokat is.   

Bozsó Ivette

A TAVASZ ÉS A NYÁR KÖZELEDTE SZÜNETET, PIHENÉST, FELKÉSZÜLÉST JELENT A JÉGKORONGOZÓK SZÁMÁRA. 
A 2020/21-ES SZEZONRÓL, A PANDÉMIA HATÁSAIRÓL, FELKÉSZÜLÉSRŐL ÉS A KÖVETKEZŐ SZEZONRA VONAT-
KOZÓ TERVEKRŐL BESZÉLGETTÜNK KONCZ SÁNDORRAL, A VSD JÉGKORONG SZAKOSZTÁLYÁNAK VEZETŐJÉVEL.

Hamarosan véget ér a szezon 
VSD Jégkorong szakosztályban
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A fiatalok rangos sereg-
szemléjén összesen 
480 versenyző állt rajt-

hoz. A korosztályos versenyen 
a Dunakeszi Kajak Klub ver-
senyzői is részt vettek, akik 
igen szép eredményeket értek 
el. Két aranyérem, egy ezüst, - 
és egy bronzérem mellett há-
rom 4. helyet is begyűjtöttek fi-
ataljaink, akik mellett többen 
végeztek az első tízben. 

Eredmények:
K1 Férfi Ifjúsági U18 2000 m 
Döntő I. 
1. Monoki Milán

4. Kokavec Zoltán
MK1 Férfi Kölyök U13 2000 
m Döntő II. 
1. Nagy-Rasztotzky Vince
K1 Női Ifjúsági U18 2000 m 
Döntő I.
2. Slekta Réka
MK1 Férfi Kölyök U13 2000 
m Döntő I. 
 3. Tamás Botond
K1 Férfi Serdülő U16 2000 m 
Döntő I.  
4. Tóth Máté                     
K1 Férfi Serdülő U15 2000 m 
Döntő II. 
4. Erdész Mihály

A viadalon női és fér-
fi egyéniben, egyne-
mű párosban, illetve 

vegyes páros versenyszámban 
vettek részt a játékosok.

- A VSD játékosai is izgal-
mas mérkőzéseken szerezhet-
tek versenyrutint. Több mér-
kőzésen is győzedelmesked-
tek. Fiatal szakosztályként 
rendkívül sok tapasztalat-
tal gazdagodhattak játékosa-
ink – értékelt a szakosztály-
vezető.

Mint Richvalski Viktor-
tól megtudtuk: a verseny vé-
gén összesen 10 versenyszám-
ban osztottak érmeket, és a 
legeredményesebb csapat el-
nyerte a VSD Pesti Sport kupá-
ját. A nyertes egyesület a sok-
szoros magyar bajnok Debre-

cen együttese lett. Az érmeket 
a helyszínnek otthont adó kör-
zet önkormányzati képvise-
lője, Pethő Krisztián és Juhász 
Ádám, a Dunakeszi Program-
iroda munkatársa adták át.

- Nagy büszkeséggel tölt el 
bennünket, hogy a VSD tol-
laslabda szakosztály által szer-
vezett verseny lebonyolításá-
ról elismeréssel nyilatkoztak a 
résztvevő egyesületek képvise-
lői, melyhez kiemelkedő segít-
séget kaptam edzőtársamtól, 
Varga Mátétól – mondta elége-
detten Richvalski Viktor, aki 
azt is bejelentette, hogy a kö-
vetkező ranglista versenyt má-
jus 22-én rendezik, melyen a 
VSD fiatal játékosai Magyaror-
szág legjobbjai ellen mérettetik 
meg magukat.

AZ ELMÚLT HÉTVÉGÉN RENDEZTÉK MEG A SZOKÁSOS TAVA-
SZI 2000 MÉTERES VERSENYT A KSI ÉS AZ ÉPÍTŐK EGYESÜLET 
KÖZÖS SZERVEZÉSÉBEN „A – HÍD KUPÁT”. AZ IDÉNYNYITÓ VER-
SENYNEK AZ ÚJPESTI-ÖBÖL VOLT A HELYSZÍNE – TÁJÉKOZTATTA 
SZERKESZTŐSÉGÜNKET RASZTOTZKY JÁNOS, A DUNAKESZI KA-
JAK KLUB ELNÖKE, VEZETŐEDZŐ.

A VS DUNAKESZI TOLLASLABDA SZAKOSZTÁLYA A KORONA-
VÍRUS-JÁRVÁNY ELLENI BEOLTOTTAK MAGAS SZÁMÁNAK KÖ-
SZÖNHETŐEN MÁJUS 2-ÁN RENDEZHETTE MEG A PANDÉMIA 
ENYHÜLÉSÉT KÖVETŐEN AZ ELSŐ ORSZÁGOS TOLLASLABDA 
RANGLISTA VERSENYÉT, MELYEN AZ ORSZÁG ELSŐ ÉS MÁSOD-
OSZTÁLYÚ FELNŐTT JÁTÉKOSAI MÉRTÉK ÖSSZE TUDÁSUKAT – 
TÁJÉKOZTATTA SZERKESZTŐSÉGÜNKET RICHVALSKI VIKTOR A 
DUNAKESZI EGYESÜLET SZAKOSZTÁLYVEZETŐJE.

Országos tollaslabda 
verseny Dunakeszin

Vízre szálltak 
a fiatal kajakosok 

Defekt javítás soron kívül!

Olvassa a város legfrissebb 
és legfontosabb híreit 

a 25 éve alapított 
Dunakeszi Polgár 

városi magazin 
Facebook oldalán!

facebook.com/
dunakeszi.polgar

Az aranyérmes 
Monoki Milán

A dobogó tetején: Nagy-Rasztotzky Vince
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A VÁROSI SPORTEGYESÜLET DUNAKESZI 18 SZAKOSZTÁLYA KÖZÜL A HARCMŰVÉSZET TÖBB SPORTÁGÁT TÖMÖRÍTŐ SZAKOSZTÁLYA 
MÁR 10 ÉVE VAN JELEN A VÁROSBAN. A KEZDETI NÉHÁNY FŐS TAGLÉTSZÁM MA MÁR MAJDNEM ELÉRI 100 FŐT. PÁSZTOR TAMÁS 
SZAKOSZTÁLYVEZETŐT KÉRDEZTEM AZ ELMÚLT ÉVTIZEDRŐL, JELENLEGI MŰKÖDÉSÜKRŐL ÉS JÖVŐBENI CÉLJAIKRÓL.

10 éves a VSD 
HARCMŰVÉSZET SZAKOSZTÁLYA

- 10 éve már, hogy a VSD-ben 
vagytok, hogyan értékelnéd a 
működéseteket?

- 2011. január végén kezd-
tük el az edzéseket Kudela Gá-
bor mesterrel a Széchenyi Isko-
la Színháztermében. Gyerekko-
ri mesterem épp egy baleset után 
lábadozott, amikor megegyez-
tünk, hogy újra elkezdünk kö-
zösen karatézni. Nekem is ka-
póra jött a dolog, mert új kihí-
vásokat kerestem, amivel fej-

leszthetem a magabiztosságom 
és a beszédkészségem. Az évek 
során annyira megszerettem 
az edzősködést, hogy mára tel-
jes állású edzőnek mondhatom 
magam, erre azért volt szük-
ség, mert a folyamatosan növek-
vő csoportjainkat csak így tud-
tam egyben tartani és biztosíta-
ni a folyamatos fejlődést. Voltak 
kisebb-nagyobb sikereink a kü-
lönböző Karate és Jiu-jitsu ver-
senyeken, de igazán azt gondo-
lom, hogy most kezd majd beér-
ni a hosszú évek munkája és út-
keresése.

- Milyen fontos mérföldkövek 
voltak az elmúlt egy évtizedben 
a szakosztályotok életében?

- Az első 5 évben inkább egy 
tradicionális utat követtünk a 
különböző magyar Wado-Ryu 
(ez a karate irányzat a jiu-jitsun 
alapszik) instruktorok irányí-
tása alatt, ami miatt nagyon ki-
szolgáltatottnak éreztem ma-
gunkat. 2016-ban Gábor mes-
ter hirtelen halála után aztán új-
ragondoltam mindent. Az irány 
ezek után a tradíció helyett a 
használhatóság és az élmény-
szerzés irányába indult el. Ezért 
oktatási rendszerünkbe szép las-
san bekerültek a Jiu-Jitsu, majd 
a Judo alapjai is. 2017. januártól 
aktívan versenyezni kezdtünk a 
Magyar Sport Jiu-Jitsu Szakszö-
vetség versenyein, aminek tak-
tikus Fighting System verseny-

száma nagyon passzol oktatási 
rendszerünkhöz. Ez a verseny-
szám gyakorlatilag a karate és 
a judo ötvözete. A 2017. év vé-
gétől évente 4-5 saját rendezésű 
Jiu-Jitsu versenyt is rendezünk, 
ennek a versenysorozatnak kö-
szönhetően Dunakeszin van a 
legnagyobb utánpótlás bázisa a 
Jiu-Jitsu sportágnak. 

- Hány taggal indultatok, 
most mennyivel dolgoztok és 
terveztek-e bővítést?

- Tíz éve 5-6 taggal indultunk 
az egykori fóti csapatunk Duna-
keszire költöztetésével. Ma 80 és 
90 fő közötti taglétszámmal dol-
gozunk. Az edzéseket négy kü-
lönböző korosztálynak tartjuk 
15:00-tól késő estig a Harcmű-
vészeti Központban (Rákóczi út 
11.). A bővülésünk terem füg-

gő, jelenleg még nincs saját ter-
münk, ezért a felső határt las-
san-lassan elérjük.

- Milyen terveitek vannak a 
jövőre nézve? 

- Szeretnék egy saját küzdő-
sport központot, ahol 10-12 éves 
kortól lenne specializáció Ka-
rate, Jiu-Jitsu vagy akár a Judo 
sportágakban. Legfőbb célom, 
hogy a gyerekek ovis koruktól 
felnőtt korukig velünk maradja-
nak, baráti közegben, jó hangu-
latú csapatban tudjanak mozog-
ni. Aki pedig komolyan gondol-
ja az edzést annak meg akarjuk 
adni a versenyzési lehetőséget és 
a megfelelő felkészítést is!

Bozsó Ivette
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Ha hőszigetelést csináltat, 
érdemes végiggondolni, 
mekkora bosszúság lesz 
pár év múlva, ha a gyenge 
minőségű, de kicsit olcsóbb 
vékonyvakolata kifakul, 
bealgásodik, bepenészedik. 
A Trilak festékgyár 
Thermotek vakolatát 
messze ívben elkerülik 
ezek a problémák. A penész 
gátlóval bőségesen ellátott 
bevonat évtizedekig fogja 
védeni házát, épületét.
Dunakeszin közel száz 
referenciával!

Cím: 2120 Dunakeszi, Rév út 50. • Telefon: 27/341-830
E-mail: rev98kft@vnet.hu • Nyitva: Minden nap!
Szeretettel és szakértelemmel várjuk Önt!

A Remmers professzionális faápoló 
termékei megérkeztek Dunakeszire.

A német gyár magas minőségű 
favédelme hosszú távú megoldást 

jelent faszerkezeteinek megóvásához. 

Rév Festék Kisáruház


